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 نظر ةوجه بواسطة كتبت مشاركة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 .  االشهر عدد=  12 يالتربيع الجذر 144،   وقيمته 144 الرقم الى ةعود

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144     ،144=9 

 لالشكال النمو دورات فى ةدور يا منتصف يا الحلزون منتصف هوي ، فيبوناتش ةسلسل يف رقم

 

 عدد والناتج 9-8- 6- 4- 3- 2- 1 على سمةالق تقبل يالت(ومضاعفاته) ةالسلسل فى الوحيد الرقم

 جميع ييعط 144 الرقم،  ( ةالقسم حال يف كسور هناك سيكون) 7 - 5 على ةالقسم واليقبل صحيح

 . جان عند الزوايا دالالت

144/2  =72/144=0.50 

144/3=48/144=0.3333 

144/4=36/144=0.25 
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144/6=24/144=0.166 

144/8=18/144=0.125 

144/9=16/144=0.111 

144*2/3=96/144=0.6666 

144*3/4=108/144=0.75 

144*5/6=120/144=0.83333 

144*7/8=126/144=0.875 

144*8/9=128/144=0.888 

،   1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/12 - 1/9 - 1/8 - 1/6 - 1/4 - 1/3 باستخدام يالباق اكملوا

 يوه والفوركس االسهم حركات فى ةمؤثر ايام كلها واسداسه وارباعه وانصافه الرقم مضاعفات

 ة .زمني دورات ايضا

9-18-36-52-72-90-108-144- 180 - 216 - 252-270-288-324 -360 

 ييبوناتشالف نسب الستخراج االرقام افضل من هو
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 ةبالمغناطيسي ةعالق لهة ، القديم العهود يف البناء تكنولوجيا فى استخدمت يالت االرقام من هو

 .  144 الرقم مع اخر لقاء والى الثقل ومركز

 مربع على االرتداد نسب،  144 ـال اسرار من كمان يد خد. .  الكالم هد هو نظر هوج ياخ عليك هللا

 9= 2+7 72 الرقم ستجدها% 50 نسبة،  9= 6+3 36 عند% 25 االول الصف يف ستجدها 144

 للنسبة المقابل الرقم طرحت اذا الصفوف وجميع،  9= 8+0+1 108 الرقم ستجدها% 75 نسبة، 

 .  144 الناتج ستجد هيلي يالذ الصف من صف يف

=================== 

  تاجر بواسطة كتبت مشاركة

 من الخروج يريدون والذين المبدعين من والمزيد المزيد القافلة هذه إلى انظم هللا تبارك هللا شاء ما

 اخي يا حمادة الدكتور عاد قد ها الفوركس وشركات بنوك وتحدي إبداعاتهم وإظهار الصمت

Batttot والنجاح الفوز أسرار يفضح أن إال ويأبى العلم كتم يستطيع وال محبيه ترك يستطيع ال فهو 

 . بطل يا االسرار وكشف إبداعاتك بانتظار. 

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 احبو مازلت انا ولكن المجال هذا في علماءلا من انني تعتبروا ان اريد ال. .  هللا ورحمة عليكم السالم

 موضوع في والننا تاجر اخي خيرا ابشر. .  هللا عند من توفيق اال هو ما اقوله سوف وما معكم

 االن اضعها ان اريد اكن لم ولكني. .  الهدية هذه اليكم قلت بما التزم ايضا والنني االسرار كشف

 تاجر اخي معنا همتك ورينا فهيا رغبتك ىعل نزوال ولكن الرئيسي الموضوع عن التشتيت لمنع

 . هللا شاء ان خيرا ىتر وسوف

 احتاج كنت ولذلكة الطويل الصفقات عن ابحث وال يوم كل ربحي يكفيني اي يومي مضارب انا : اوال

 . يوميا الربح يوفر اسلوب ىال

 . سعر الي ةالزاوي قيمة حساب نعرف هنا كلنا طبعا : ثانيا
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 سوف لكم اعطيه سوف وما قليال عقولكم حدود خارج اوانطلقو التقليدي التفكير من دعكم:  ثالثا

 . هللا باذن معكم متابع وانا ةالمعلوم لتثبيت سؤال هيئة علي يكون

 ةبالنسب الزمن حسابات في ممتاز توقيتها هللا فسبحان مصر توقيت ىعل اعمل انني ىال التنبيه ارجو

 ان يمكن هل حال كل ىعل،  الزمن في ةمحوري ةنقط فتكون العالم لتوسطها ربما الزوايا مع لي

 ؟ الماضي ةالجمع يوم مصر بتوقيت ةالتاسع ةالساع لشمعة 12.5 ةالزاوي قيمة احدكم يحسب

 . هللا شاء ان السؤال لىع ةاالجاب بعد ةمتابع ولنا

=================== 

  االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 اجاوب احاول عشان تكرمت اذا الحالي مصر توقيت تديني ممكن Batttot الكريم اخي بيك هال

 هذا اعرف مرة اول الني.  العالم تتوسط مصر ان على فكرة تديني وبالمرة ؟ زوج اي على والشمعة

 . تحياتي.   . جرينتش وليس المركز هي ةمك ان ويقولوا جرينتش اعرفه اللي!  ءالشي

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 ةالنسب في تقع ةمك نعم للموقع ةبالنسب،  دوالر اليورو زوج ةشمع،  2:20 الساعه مصر في االن

 ليس وهذا الزمني للتقسيم معيار واخذ الطول خط فهو جرينتش اما بالضبط المنتصف وليس ةالذهبي

 في ةنقط تجد ان وتحاول امامك ةالخريط تفرد ان يمكنك،  جغرافيا االرض نصف هو انه معناه

 توقيتها اجد انا حال كل ىعل،  مصر تقريبا تجدها سوف(  القديم العالم هنا اقصد) القارات منتصف

 . الء وال هاتجيبو هانشوف واديننا مجبتهوش سؤال فاضل ولسه. .  الحسابات في معي بوطضم

================== 

  m10000 بواسطة كتبت مشاركة

 ( 1.2167،   1.2197)   لتحت و لفوق الزاوية حسبنا لو،  1.2182 عند 9 شمعة منتصف
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 ننتظر يسعر قفص عمل يف الفكرة او،  السعر على تؤثر لم يد األسعار الن غلط كده ان أعتقد لكن

 . فكرة مجرد. .    الخط اعلى او أسفل باغالق منه السعر خروج

   batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 بنفس احسب غلط تقول لماذا ثم،  بالكامل ةزئالجا تستحق. .  تفكيري تقرأ كأنك اخي ممتاز ممتاز

 انظر نقاط عشر او بخمس فقط الكسر عند السعر حركة والحظ ةالنقط لنفس 45 ةالزاوي ةالطريق

 ة .الساع فريم سابق تاريخ اي ىعل تراجعها ان ويمكنك للسعر يحدث ماذا

=================== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 قبل السعر ارتد ىتر فكما كاذب كسر لوجود التاريخ هذا وقصدت. .  اقول ما يوضح الشارت

 ويمكنك 12.5 الزاويتين بين ةالمساف هو واالستوب 45 زاوية هدفنا وبذلك،  45 لزاوية الوصول

 جدا ةنادر احيانا انه انكر والة . . وثق ةبساط بكل االستوب ضرب عند ةمضاعف ةبصفق الدخول

ة بقو احداهما يكسر ةالنهاي في ولكنه الزاويتين بين يتأرجح السعر ويظل ةبشد السوق يتذبذب

 في ةبقي ولنا حديث حادث لكل وعندها 2 ةالساع شمعة اي 2 ةالساع ىحت ةصالح تظل ةوالصفق

 . والمشاركات الردود سماع بعد الحوار
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================= 

  تاجر بواسطة كتبت مشاركة

 . نجاحها نسبة على يعتمد لكن ممتاز ، جان زوايا مع رقمية طريقة دمجت أنت هللا شاء ما

 : كالتالي عليها االسفتسارات بعض وعندي

 والستوب 45 الزاوية والهدف طانق بعشر 12.5 زاوية فوق معلق شراء أمر نضع بأن تقصد هل -1

 ؟ صح كذا ، والسفلية العلوية 12.5 الزاويتين بين المسافة

 ة .المعلق االوامر في مطلقا ثقتي لعدم اليف الدخول افضل انا ولكن صح هكذا نعم

 . والستوب الهدف وكم ، 45 الزاوية مع الخطوات نفس بعمل نقوم هل الصفقة نجاح بعد -2

 . 45 ةالزاوي عند من خاص تعامل هناك ةكامل تطرح لم ةالفكر لسه اخي انتظر

 . الثاني اليوم من 2 الساعة أو 14 الساعة تقصد هل 2 الساعة الصفقة النتهاء بالنسبة -3

 . هذه الساعات نقطة في الفاصل القول اضع وسوف 14 الساعه نعم

 هدف يكون وكم ، شراء أو بيع مضاعفة بصفقة ندخل ، الستوب وضرب شراء داخلين كنا لو -4

 . المضاعفة الصفقة وستوب

 انه كبير احتمال هناك ولكن ايضا 45 ةالزاوي هو والهدف ةالخاسر ةالصفق اتجاه عكس تدخل

 . بعد فيما ةالنقط لهذه اتطرق وسوف ةالحال هذه في يتجاوزها

 . االسلوب لهذا عليها عملت التي الفترة كم -5

 . قوتها يختبر السوق دع ولكن تكفي ال ةفتر شهرا ان اعلم

 بإذن الفوركس سنقهر فبالتعاون ، الجميلة الفكارك مشاركتنا على وأشكرك االسئلة لكثرة لي اسمح

 . تحياتي. .  . هللا
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 : النقاط بعض اضيف ان احببت انني ثم. .  تساؤالتك ىعل الرد في وفقت اكون ان ىاتمن

 بعد اليه اتطرق سوف ما اوهذ السوق في ةالسيول ضخ نقطة ىعل اعتمادها في قوتها ةالطريق:  اوال

 ة .الفكر اكمال

 . االن اطرحه وسوف اكتمل انه واعتقد ةالفكر ىعل يعمل لمثال وافي شرح اعد انا:  ثانيا

 ةرقمي طرق فهناكى اخر ةفرص اتيحت لو اما الزوايا لموضوع اضيفه ان استطعت ما هذا:  ثالثا

 .  هنا لوضعها اطالقا تصلح ال وطبعا ىاخر

 . لها موضوع اعمل ان ويمكن هللا بأذن منها انتهي االمور بعض هناك

=================== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 فوق كان ةالعاشر ةالساع افتتاح:  االتي يوضح والذي ةالعاشر ةالساع شارت هو هنا شارت اول

 وتكمل ةالزاوي خط ىال لتصل ةبقو هبطت ةالشمع ان نالحظ وبذلك 1.1938 وهو 12.5 ةالزاوي خط

 شرط عكس وهذا السفل ىاعل من العليا ةالزاوي قطعت النها دخول اشارة تعتبر ال وهنا،  سفلأل

 خط تقطع ىحت عليها الدخول يتم وال ننتظر لذلكى العل اسفل من ىاالعل الخط تقطع اي الشراء

 ةمر الخط وقطعت ىالعل عادت بل يحدث لم هذا ولكن. .  بيع اشارة تكون وبهذا السفلي ةالزاوي

 لتاكد نظرا شراء الدخول تم ولذلك ةالزاوي خط فوق نقاط 5 من اكثر وصعدت اسفل من ىالعل ىاخر

 عكسه والدخول نقاط 10 او بخمس كسره وانما السفلي ةالزاوي خط ليس واالستوب الشراء اشارة

 لهذه ةالدقيق فريم جعةمرا يمكن قلت مما وللتأكد. .   ذلك بعد حدث ماذا ىلنر وننتظر فورا بيع

 . . .   ونواصلة الشمع
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 لم االنى وال الشراء اشارة لتؤكد ىالعل وصعدت الخط اسفل افتتاحها 11 ةالساع شمعة ىال االن و

 اخر ففي فشلت ولكنها 1.1938 اسفل االغالق ةالشمع كثيرا حاولت. .  السفلي ةالزاوي كسر يتم

 ؟ الخط اسفل اغلقت لو يحدث سوف ماذا. .  الخط ىاعل واغلقت صعدت ةعمالش من دقائق

 لندخل االستوب لىا يصل الن نستعد اذن مساره غير يكون ان كبير احتمال السعر ان معناه طبعا

 . الخط تحت تغلق لم ةالشمع فعال ولكنة الجديد ةاالشار ومع بيع الشراء صفقة ضعف

 ة .القادم ةالشمع مع يحدث ماسوف لنتابع
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 والطبيعي الخط ىاعل فتحت النها لماذاة ، مجنون ةخبيث ةشمع انها،   12 الساعه شمعة مع نواآل

 وهذا ةالزاوي خط وقطعت ةفجأ هبطت النها ذلك عكس حدث ما ولكن مباشرة ىالعل تكمل ان لها

 تدخله االقل ىعل او الخط اسفل اغلقت لو تماما السعر اتجاه تعكس بأن ةكفيل ةالشمع هذه ان معناه

 ال النه ونظرا. .   ثواني في االتجاه وتعكس السفل ليموزين تكون ان ايضا لها ويمكن ةممل ةذبذب في

 ثم ةهابط ثم ةصاعد اصبحت ثم هبطت فهي ةمجنون اصبحت نجدها ةالزاوي خط تقطع ان يجب

 ينتهي ىحت تتذبذب هكذا تظل ان اما حالن امامها وهنا. .  هذا تؤكد ةالصغير والفريمات ةصاعد

 . .  حدث ماذا ىونر ولنتابع.  .  واحد اتجاه في وتنطلق خطئها تصلح ان او زمنها
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 اتجاه في كان هلل والحمد واحد اتجاه في انطلقت ةالمجنون ةالشمع هذه فعال حدث ماذا ىلنر واالن

 تأكيد بكل وطبعا 1.1977 وهي الهدف من جدا ةقريب ةلنقط وصلت ةالشمع ان ىنر وكما الهدف

 اكتفي بان يمكنني نفسي عن انا ولكن ةالتالي ةالشمع ففي هي تصل لم وان الهدف ىال تصل سوف

 . .  ىونر لنتابع محتوم شبه اصبح للهدف وصولها ولكن ةالتالي ةالمرحل في الدخول قبل الهدف بهذا
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 هذه جمعت لقد الشارت في مبين هو كما ةبسهول الهدف ىال السعر وصل ةالواحد ةالساع شمعة في

 وبذلك االصغر الفريمات ىعل الكالم من وتتأكدوا اتقارنو ان ولكم االن سعر ىعل اليف الشارتات

 تاجر يا عينك ىعل يقال كما هفكل الخاطئ الفهم او للتلفيق مجال وال السوق قلب من عملي مثال يكون

 . الود كل مني ولكم ( شهير مصري مثل هذا لكن و تاجر اخي اقصدك ال معذرة)

 . واالستفسارات والردود المشاركات انتظار وفي ةالفكر من%  90 تقريبا ينتهي هنا ىوال

 

================ 

  مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 واستوعبت بالشارتات شرحك تابعت الكريم اخي المسلمين بك ونفع فيك هللا بارك batttot اخي

 ولك الشارت على 12.5 الزاوية احدد كيف اعرف لم االن لحد ولكن شابه وما والخروج الدخول فكرة

 . وتقديري ودي

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

  ىال الناتج نضيف ثم جذره نحسب ثم 9 ةالساع لشمعة الحسابي بالمتوسط نأتي الكريم اخي ةببساط

 خط فتعطي نطرح الجمع وبدل ىاالعل ةالزاوي خط فتعطي الناتج ونربع 12.5 ةالزاوي داللة رقم

 . االسفل ةالزاوي
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11945+11905=23850 

23850/2=11925 

 109.20165= 11925 جذر

 109.26415= 0.0625 ةالزاوي داللة رقم+ 109.20165

 1.1938 عند ىاالعل الخط ىيبق،  منها سيبك كسور وشوية 11938= 109.26415*109.26415

 . تأمر انت ةخدم واي السفلي الخط تجيب تطرحها ةالزاوي قيمة جمع وبدل

================ 

  مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 . الرقم هذا اعطتنا التي العملية هي فما ذلك كان وان 0.0625 هو 12.5 الزواية داللة رقم هل

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 قيمة قسمة هي ةالمستخدم المعادلة وصراحة استخدمته الذي ةالدالل رقم هو هذا الفاضل اخي نعم

 انا صراحة ولكن 0.625 وليس 0.694 هو 12.5 لزاوية ةالدالل رقم يكون وبذلك 180 ىعل ةالزاوي

 حضوا فرق تجد لن القيمتين وبتطبيق ةالزاوي لداللة المشاركات ىاحد في ةمذكور ةالقيم هذه وجدت

 وله بشرحها يتفضل ان ةالنقط هذله حيتوض لديه من االخوة من ارجو ولذلكة الناتج الخطوط في

 . الشكر جزيل

============== 

  مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 ؟نحسبه وكيف 9 الساعة شمعة في كم باالرقام وهو السفلي الزاوية بخط المقصود ما Batttot اخي

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 
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 جمع بدل ولكن ةالطريق نفس وبتطبيق السعر اسفل ومثلها السعر فوق 12.5 زاوية هو اقصده ما

 . 1.1911 عند السفلي الخط تجد. .  تطرحها ةالزاوي قيمة

================ 

 العام والكالم موجودة العريضة والخطوط همخ يشغل الزم الكل الكالم هد هو. .  هللا شاء ما هللا بسم

 ساهم من لكل شكرا. .  االبتكار الى يحتاج ولكن جدا سهل والربح االستراتيجيات من العديد اخرج

 . جميعا فيكم هللا وبارك. .  الموضوع يف بسيطة بفكرة ولو

=============== 

  batttot بواسطة كتبت مشاركة

 . كلها الخطوط قيم ويعطيك واللو الهاي وضع فقط بالغرض يفي سوف لاكس ملف ان اعتقد

 ابو مازنكتبت بواسطة مشاركة 

 واالستوب والهدف الدخول اماكن لك وستظهر واللو الهاي ادخل..   بالمرفقات لاالكس ملف تفضل

 batttot methods and angels.rarريد . . السب ىيراع فقط لوز

 (الملف مرفق مع الكتاب)

================= 

  مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 . 5 ام نقاط 10 ب الزاوية بعد يكون الدخول اخبرني فقط

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 والتغير التكيف ىعل الجماد في تتوفر ال التي االنسان وقدرة ةالبشري ةالمرون تأتي هنا الكريم اخي

 اراه ما فربما للموضوع ةالشخصية النظر من البد ابدا ةمطلق جعلها اليمكن ةالنقط هذه وضع كل مع

 واالبتكار المبدأ وضعت انا ةالتجار اثناء امامه عقليته فرد كل وضع وجب وبذلك يغير يراه ال انا
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 مرن تكون ان يحتاج السوق فهذا االن اتضحت ةالنقط هذه ان اعتقد. .  حده ىعل فرد كل من يأتي

 ما ابعد السوق فهذا مستقيم درب في تسير والة صفق كل مع ومرات مرات تفكيرك وتغير الثعبان كما

 .  ةالمرون ىمعن هو وهذا ةاالستقام عن يكون

=============== 

  forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 قلق فيها يوجد التي االيام نحدد كيف توضيح الكريم اخي رجاء - ةالسالم ىعل هللا حمد ةحماد االخ

 ؟ النوع هذا من مازال اليوم وهل. .  السوق عن عدتنب حتي المألوف عن خارج ذكرت ما مثل

 دون ببساطة هلتوضيح طريقة اجد ان احاول ومازلت يءالش بعض شائك الموضوع هذا الكريم ياخ

 طبيعية حركة ههذ هل عليك باهلل. .  اسئلة عدة اسألك سوف هللا باذن الحين هذا الى ولكن. .  تعقيد

 منذ هوجدناه ( ، نهايت حتى متذبذب يبقى ما غالبا يالذ اليوم هذا)  ؟ األجازة بعد تداول يوم الول

 يالرئيس المحرك يه االخبار ان االخوة احد قال وكما. .   زال وما سريعة حركات االولى الساعات

 كالعادة اخبار وجود لعدم هادئا يظل ان المفترض من كان يوالذ ؟ اليوم االخبار ههذ اين. .  للسوق

 منه  .. كل هد من سيبك. .  السوق يحرك ان يستطيع اليوم مهم واحد خبر يوهاتل المفكرة فى ابحث

 نسب وحدد االن المسجل القاع الى االخيرة القمة من المجنون لزوج الفيبو خطوط ارسم فضلك

 .  للنسب احترام يا تجد لن بنفسك وشاهد التصحيح

  ؟ ليها احترام يا مافيش وساعات يللفيبوناتش احترام هفي ساعات هلي نقول ونرجع

=================== 

 Amro بواسطة مشاركة

 األسرار كشف يوم بعد يوما   مسمى على اسم يصبح الموضوع اسم بالفعل الرحمن تبارك هللا شاء ما

 الموضوع هذا يف بدلوه ادلى او سرا   كشف من كل ان اثق وانا هللا شاء إن اليوم بعد لألسرار وال

 .  معين ءشي يف وقت اسرع يف وعال جل هللا اكرمه

     .   الجديد اإلبداع صاحب batttot الحبيب األخ بالذكر واخص جميعا   فيكم هللا بارك



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 15صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 لكنه البعض على ثقيال يكون قد هللا شاء إن بطرحه سأقوم ما. .  اإلنتباه ارجو جميعا   األحباب ياخوان

 تطرح ةفكر يا مع يتعارض ال وهو ، تاجر الحبيب األخ ةرغب على نزوال   مفصال   سيكون هللا شاء إن

 يحتاج لذلك الموضوع يف ابتكارها يمكن ةفكر يأل الطريق خارطة ةبمثاب سيكون العكس على بل هنا

 batttot الحبيب ياخ ادعو لهذاو القراءة اثناء والتطبيق للقراءة وتفرغ الجميع من تركيز إلى األمر

 هللا شاء إن جميعا   ةاألخو تشتيت ملعد وذلك يلد ما طرح استطيع حتى تماما   فكرته من لإلنتهاء

 إن وسيعطيك الطريق ةخارط ةبمثاب سيكون تعالى هللا بفضل بطرحه ساقوم ما ان اخرى ةمر واكرر

 . هللا بفضل فتحها يجب التى الصفقات نوع تحديد على الجميع ليساعد ةعمل يا طريق هللا شاء

 فيمكن,  صفقات وخروج دخول يف بد لنا ليس يا فقط يتعليم موضوع يف اننا واذكر انوه ان واود

 الموضوع ينقلب ان هذا ىمعن ليس لكن batttot األخ ناآل يفعل كما مثال   ةصفق على الشرح يتم ان

 عن ةعبار الموضوع ان نقول ان عيونستط،  األسرار من مزيدال كشف لنا نىسيت حتى توصيات إلى

 من البوم هو ولكن ةمعين ةطريق او ةمعين ةفكر على التركيز يتم ولن تداول استراتيجات البوم

 . إليه تميل وما وامكانياتك ظروفك وفق به وتعمل يناسبك ما تختار ان عليك ستراتيجياتاإل

 هللا لوجه بعمل يقوم ان الكواليس وراء من حتى للتعلم والمتفرغين المتابعين ةاألخو احد من واتمنى

 حصر ليتم شروحات على فقط يتحتو والتى ناآل حتى المشاركات جميع بحصر ويقوم تعالى

 ةالمشارك يف ووضعه هللا شاء إن ةفتر كل تحديثه على نعمل واحد ملف فى الموضوع معلومات

 . خيرا   هللا جزاكم األولى

===================== 

 عليكم السالم batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 ىعل الموضوع اجعل ان انوي كنت انا ثانيا. .  الجميل اطراءك ىعل شكرا اوال Amro الكريم اخي

 تخصه التي االفكار بكل الموضوع اكمل سوف رغبتك عند نزوال ولكن التفكير في حقه ليأخذ مراحل

 . جدا بشغف اانتظره التي مشاركتك تضع ان ىعل تقدر لكي

===================== 
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 تكون ين اليورو. .  فقط للمشاهدة ولكن افكارهم االخوة يباق يكمل ان قبل ههذ الفكرة لطرح اسفر

 اخرى ساعات 5 هيلزم وكان،  120 الزاوية الى ليصل ساعات 5 واستغرق فجرا 5 الساعة القاع

 ؟ حدث ماذا المدة انتهاء عند انظروا 240 الزاوية الى ليصل

 ه .اتجا يا يف للدخول دعوة وليس فقط للمشاهدة

================= 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 وضعها يجب التي النقاط بعض هناك والأ:  طرحتها التي ةللفكر ةالباقي% 10 ـال هي هذه يريد لمن

 ؟ لماذا. .  جدا مهمة ةالعبار هذه (وقت السماء تحت شيء لكل) الحسبان في

 تنهي ان تستطع لم اذا وقت ةشمع لكل مباشر الكالم ليكون مثال الفوركس اخذنا لو ةببساط النه

 تجبرها ان تقدر كله الكون في ةقو توجد وال ماضي تصبح اذن لها المحدد الوقت في حركتها ةالشمع

 ولكنة موجود غير فاصبحت وجودها زمن ىانته اي ماتت النهاى اخر مرة ةللحرك ةالعود ىعل

 عليكم باهلل ولكن اخترها لم انا ةببساط 9 ةالساع اخترت لماذا واالنة ، نقط هذه. .  موجود تأثيرها

 ان ضمنت لو ةببساط اذن؟  العام ةالسيول اتجاه ضد السعر من تغير ان تقدر التي ةالشرك هي من

 السعر تعكس ان ىعل الشركات تقدر ان يمكن ال انه تضمن االسواق في ةالسيول دخول مع تدخل

 . ارتداد بدون النقاط بعشرات ينطلق السعر الن كان مهما عليك

 للتبسيط وضعته انا ولكن ةالزمني الحسابات في بوطضم وجدته نعم مصر توقيت لموضوع وذكري

 الفتتاح ةالسابق ةالشمع:  وهي الدخول لشمعة ةالعام ةالقاعد اقول ذلك وبعد السابق المثال لشرح

 تدخل ال االسواق كل تكون اال و هي كما االسعار وتظل االسواق تفتح ان طبعا ومستحيل،  االسواق

 . للبنوك االجازات ايام في يحدث كما ةميت ةالحرك تجد لذلك السوق في عمليات بأي

 االسواق افتتاح مع تبدأ ةوصغير ةخاص ةزمني ةدور في يتحرك ال السعر ان قال منة : وقف لنا وهنا

 الذي والسؤالة ، الكبير البنوك مع قوي دخول لك يضمن االوقات هذه عند السعر اصطياد ولهذا

 ة ؟الدور هذه تستمر ىمت ىال نفسه يطرح
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 يصلها فلن اهدافه ىال يصل ان خالله من يستطيع لم اذا وقت شيء لكل ةالمشارك الول نعود وهنا

 اتجاه في يسير ان البد 12ـال ةالساع ىال ةالعاشر ةالساع من ابتداء السوق ان تجد ولذلك،  لالبد

 ةفتر ميعاد ىات ىحت ةحرك عدم في استمر لو ولكن ينتهي ان قبل دورته ليكمل ةكافي ةمساف واحد

 ةالدور ةالجديد ةالفتر وتستلم ةالسابق ةالفتر في االنهيار لحظة بدء هي ميالدها لحظة تكون ىاخر

 . زوال ىال النها تماما ىاالول ةالفتر ذكر وينتهي تشاء كيفما وتسير ةجديد ةبداي من ةالزمني

 في لدينا واالن. .  الفكري التسلسل نفس ىعل لنكمل منها البد ولكن ةالطويل ةالمقدم هذه ىعل معذرة

 ةبالعمل تسير ان والبد قوتها لها ةفتر كلة . . واالسيوي ةواالمريكي ةاالوروبي فترات ثالث السوق

 و ةالفتي ةالوليد ةالفتر عليه ةمسيطر فتكون تداخلها و الفترات اختالط لحظات اما بقاءها فترة طوال

 نقاط ىعل تحصل ان تضمن ةالطريق هذه بتطبيق ولذلك..   يزول حتي ىاالخر ةالفتر تأثير يضمحل

 زمنها في طريقها تكمل ان عتستط لم ولو بعدها التي تسلم ةترف كل اليوم في مرات وثالث ةكثير

 مما ةمضاعف ةقو تحمل ولكنها االتجاه نفس في تكون ان ابدا شرط ليس ولكن بعده التي ةالفتر هتكمل

  ؟؟ الكالم بهذا الزوايا دخل وما. .  سعري انفجار يسبب

 ىتفن ال التي طاقته وله االضمحالل ىال الميالد من ةالخاص دورته وله زمن اال هي ما هذه الفترات

 ةالدور تبدأ اذن سعرية ةحرك هيئة ىعل ةالطاق هذه تفريغ في السعر نجح فلو عدم من تستحدث وال

 هذه تفرغ لم لو اما،  وخروجها السوق في البنوك دخول من ةمستمد وهي ةجديد ةبطاق ةالجديد

 السعر وصل هل تحدد التي هي والزواياة  .. الجديد ةالفتر اي الجديد المولود ىال تلقائيا تنتقل ةالطاق

 ىال يصل لكي ةطاق يحتاج الزمن محور ىعل فالدوران. .  ال ام طاقته غيبتفر له يسمح ىمد ىال

 تجد وهنا ال او ىاخر ةزاوي اي ىاخر ةمحط ىال يصل ان يكفي ما به يكون اما ومنها ةمعين ةزاوي

 تجد فلذلك هذه ةالصغير دورته في طاقته كامل يفرغ ان السعر يمهل ال ةكثير احيانا الزمن ان

 ىمستو ىال الوصول قبل تموت ال ىحت الزمن تسبق لكي منها محاولة لحظات في تنفجر الشموع

 .  طاقتها وتنتهي عنده ترتكز ةزاوي وهو ثابت

 تميل الشموع دائما فتجد كلها ةالفتر في حادث هو كما ةالساع شمعة ىمستو ىعل ايضا يحدث وهذا

 ىتسع فتجدها بعد وقتها ينتهي ولم ةالزاوي ىال وصلت ولكن عندها ىوتبق الزوايا ىال تصل ان ىال

 الن الطريق منتصف في وتنتهي الزمن يسعفها ال ان يمكن ولكن تليها التي ةالزاوي ىال للوصول
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 يختبر ان السعر يحاول ةكثير واحيانا. .  تموت ان قبل ةالزاوي ىال بها تصل ان عتستط لم طاقتها

 ولذلك ال ىاخر واحيانا ةالمطلوب ةبالحرك اميللق مايكفيه يجد واحيانا الهبوط او الصعود ىعل قدرته

 ىال الوصول ىعل قدرته ىمد ليحدد السعر من اختبار محاوالت اال هي وما الزوايا عند يولذال ىنر

 بدون الفراغ وسط يف وينتهي ساعته تأتي ان قبل له اسلم ةاالصلي لزاويته يرجع ام ةمعين ةزاوي

،  نسبيا او مؤقتا كان وان ىحت الثبات ىال االسعار تميل دائما انه حيثة ، ثابت ةنقط الى الوصول

 ؟ السفل او ىالعل تتجه االساس من يجعلها الذي وما حسنا

 الزمن ىيتول ذلك وبعد له ةالمحرك ةبالطاق السعر يشحن الذي هو ةالسيول تحرك و البنوك دخول

 منه جرت الذي المكان الى،  بمآلن ليس البحر و البحر الى تجري االنهار كل،  الباقي والزوايا

،   ينتهي بدأ كما شيء فكل يحدث ماذا باختصار تقول ةالجمل هذه. .   راجعة تذهب هناك الى االنهار

 ةزاوي مقدار ةالعمل تتجاوز لن ةوليس من ضخ اممه تجده ةعمل قيمة رفع في بنك تدخل مثال فلو

 وهكذا ةجديد ةسيول ضخ عليه ىاخر ةمر ةالعمل لرفع يتدخل ان البنك اراد ولو محدد وقت في ةمحدد

 ةزاوي ىال لتصل محدد زمن في ايضا ولكن االرتداد ىال االسعار وتعود ةالطاق هذه تضمحل ىحت

 . معين زمن في السعر حياة هي فهذهة  .. محدد

 ةالطريق بحسب الصفقات مع للتعامل ةمهم ةالمقدم هذه ان ىار انا ولكن ةاالطال ىعل جدا اعتذر

 انا. .  االفكار هذه ضوء في الصفقات مع التعامل تتضمن هللا ذنإب ةالقادم ةوالمشارك طرحتها التي

 . الموفق وهللا العملي للجزء الدخول قبل والمشاركات االراء بكل مرحب

 . وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم

============== 

  مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 من انه اخي عرفت كيف المدة احسب ان يمكنني كيف ولكن ين اليورو عن المثال رايت فعال

 . الفالنية الزاوية الى يصل لكي ساعات خمس يستغرق ان المفروض

 . ساعتين يف المسافة نصف قطع تم،  ساعات 4 محطتين بين المسافة
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 ؟ الثانية المحطة الى نصل يلك يمتبق الزمن من كم

================ 

 batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 العذر لي اتلتمسو ان وارجو الرد في التأخر عن اعتذر:  اوال. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 . شويه طماع معلش،  ايضا والستر والنجاح بالتوفيق لي فادعو امتحانات بدأنا و طبال كلية في فانا

 ضعوت بمفردها ضعهات ان الممكن من هل توضيحها تريد التي المالحظات افهم لم انا تاجر اخي ثانيا

 . امرك تحت وانا فيها االستفسار وجه

 صمت هذه مشاركتي وضع بمجرد انه الحظت انا ولكن باالفكار ةالمشارك للجميع اريد انا : ثالثا

 في يتناقش ان ويرفض والحفظ التلقين اسلوب ىعل تعود الجميع ان امة طويل لساعات تماما الجميع

 يختلف ان البد حتما الذي وفهمكم وباقتراحاتكم بكم اال الموضوع ينمو لن.  .  افكار من له يعرض ما

 . الفكري واالختالف االبداع هو هذا و الخر انسان من

 . المستمعين مكان مجرد ليس و ونقاش ةاسئل و ةجاد مشاركات منكم انتظر كلذل

================ 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 لنهاية انتظر ولكن ممتاز وضعته الذي االكسل مازن ابو اخي. .   وبركاته ورحمةهللا عليكم السالم

 .  تباعا تتضح سوف الزيادات بعض محتاج انه بنفسك تجد سوف الشرح

 بيوم ساعة شمعة آخر تقصد اكيد،  تريدها التي النقاط ايضاح المستطاع قدر احاول سوف تاجر اخي

 ؟ معها تتعامل كيف االفتتاح عند فجوة هناك يكون الغالب في ولكن الجمعة

 فتح ساعة ان قال من قليال ةبرحاب اتفكرو بان طلبي يتضح وهنا اقصد ما هذا ليس الكريم اخي الء

 الة . . الجمع اغالق هو ةالسابق ةالشمع ان ذلك يعني هل و االحد مساء تكون ان البد هي االسواق

 ابدا ةواحد ةساع في كلها تفتح ال فاالسواقى ، اخر نظر وجهة من الموضوع ىار فانا عزيزي
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 ةاالجاز في وتنتهي تتكون التي وهي ةخفي ةشمع هي ههذ بتفكيرك انت تقصدها التي ةوالشمع

 ةالعطل في االسعار تظهر ال التداول برامج الن نراها ال نحن اوطبع الجابات بسببها وتحدث

 جاباتال اتت اين من واال ةالعطل في السعر في ةحرك تحدث ال انه مطلقا معناه ليس وهذا ةاالسبوعي

 ىاخر بطرق عنها ةاالستعاض ويمكن،  لنا ةخفي النها ةالشمع هذه ىعل بناء الدخول يمكن ال ولذلك

 .  اليوم ساعات اول وهي 00:00 ةالساع مع للتعامل

 االسواق افتتاح بقولي اقصد انني ثم. .  عنا الخفي وليس امامنا ىمانر مع نتعامل واخيرا اوال فنحن

 فهناك االحد مساء وليس الحديث سياق من بعد فيما اتضح كما السوق في الفترات افتتاح وقت هو

 الساعات تحديد نحتاج. .  اقصد ما فهذا ةاالسيوي واالسواق ةمريكياأل واالسواق ةاالوروبي االسواق

 . فيك هللا بارك بالضبط

 مفيد وهو لديك الحاسوب في ةالساع حسب ىعل السوق في الفترات بداية وقت يحدد برنامج لدي

 تحسب ان لتستطيع ةساع كم بعد مثال ةاالسيوي السوق تفتح سوف ىمت ىتر ان يكفي ومريح جدا

 ةالمشارك هذه من انتهائي بعد ارفقه وسوف وهكذا لديك ما باقي

================ 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 وسوف البرنامج في جرينتش خط من لبلدك المحلي التوقيت اختار ولكن الفترات برنامج هو وهذا

 forex_market_hours_monitor_v2.12.rar.  .  هللا بأذن واضح شيء كل تجد

 (البرنامج مرفق مع الكتاب)

================ 

  االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 ةمداخل ولي للموضوع قيمة ةاضاف وقدمت ماقصرت انت اوال. .  Batttot الكريم خيأ بك اهال

 وانتم هللا شاء ما علينا تنهمر بدأت الطرق ان االمر مافي كل لكن.  . مشاركتك على اثنيت سابقة

 في سنة من اكثر امضى من على إال السهولة بتلك ليس طرح ما ان شك وال مشكورين الحال بطبيعة
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 لدينا مختلف فالوضع منهم وانا الغالبية اما ، الوضع يجاري ان يستطيع بانه فاتوقع الطرق هذه

 العذر نلتمس لكننا!  تعليمي الموضوع ان رغم لحظةا هذه حتى عليها االجابة يتم لم استفسارات

 واعذرني.  بثمن يقدر ال اللحظة هذه حتى لنا قدموه وما متبرعين النهم عمرو واالخ ةحماد للدكتور

 . لنا قلبك يتسع ان وارجو الموضوع هذا عبر معك سنتواصل عمر لنا كتب هللا واذا ، التقصير على

 . عزيزي خير بالف دمت

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 انه قال من ثم االساس من ةالفكر بطرح بدأت كنت لما واال ةاالخو لجميع يتسع قلبي انا الفاضل اخي

 هو انما و فقط اشهر ستة من اال الفوركس ادخل لم انا صدقني االفكار هذه تهضم ىحت عام يلزم

 وصاحب الكهربي المصباح مخترع اديسون قال فكماة ومثابر وصبر واجتهاد هللا عند من توفيق

 ة .ومثابر واجتهاد تعب% 98 و الهام% 2 هي ةالعبقري اختراع االلف

================== 

  مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

Batttot الطريقة تلك جربت هل : الؤس،  فيك هللا بارك اليورو هدف تحقق اليوم. .   يباركلك ربي 

 ؟ اليورو علي فقط

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 مع بها تتعامل ان يمكنك عليها والتمرس اتمام فهمها بعد لكن و فقط دوالر اليورو ىعل جربتها نعم

 . هههه المجانين ابو مع وخاصة والتنقيح ةالمرون بعض تحتاج ولكن ىاخر ازواج

================== 

 batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 هللا بركة ىعل العملي الجزء نبدأ ةالقصير ةالراح هذه بعد واالن. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 هللا بأذن بعد افيم االمور مع التعامل يسهل ىحت النظري الجزء استيعاب من البد واكرر واعيد



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 22صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 و ةاالمريكي ةالفتر فتح ىعل ونصف ةساع باقي االن. .   قليال والذهن االعضاء لتنشيط ومحاولة

 فيكم مين..   بعد فيما يتضح سوف كما قريب هدف كان انه من بالرغم صباحا هدفنا تحقق هلل الحمد

 ؟ ءشرا وال بيع وهاندخل دلوقت تاني ندخل ممكن هل يقول شاطر

 ه .الجايز هاياخد دي ةالمر مين وهانشوف،  الهدف زاوية عند السعر الحظ ةللمساعد

=============== 

  مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 بالفترة واالن االوربية الفترة افتتاح شمعة ليست انها مع 9 الساعة اخترت انت batttot اخ

 ؟ 16 شمعة ام القياس شمعة هي هل 15.00 هي االفتتاح شمعة االمريكية

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 ونحسب له ةالمقصود ةالشمع ةاالمريكي ةالفتر تكون وبذلك،  لها ةالسابق بل االفتتاح شمعة اقل لم انا

 . 15:00 وليس 14:00 هي منها

================ 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 تقريبا اليوم نهاية ىال تمتد اطول ةاالمريكي ةالفتر ةالنقط هذه ذكر قبل الحوار ترك احتمل ال معذرة

 االقل ىعل حقيقي احد اي يدخل وال ةتوصي اي اعطي ال فانا الحذر ارجو قليال مختلف تعمل هاا فانلذ

 . بلغتهل  اللهم. .  االن

================ 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 بها للتعامل الرموز بعض تثبيت من البد اوال ولكنة للفكر التطبيقي حالشر مباشر اكمل سوف واالن

  السعر ىاعل ةالزاوي=  س
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 السعر اسفل ةالزاوي=  ص

 ةالفتر في ةشمع اول= 1ف

 ةالفتر في ةشمع ثاني= 2ف

 5ف 4ف 3ف وهكذا

 منه المحسوب السعر فوق 45 ةالزاوي=  45س

 منه المحسوب السعر تحت 12.5 ةالزاوي= 12.5ص

 ةللفتر االفتتاح شمعة=  1ف

 . .  وهكذا لالفتتاح ةالتالي ةالساع شمعة 2ف

 ثالث وهناك االسواق الفتتاح ةالسابق ةالشمع حسب ىعل الدخول اشارات اول عندنا تبدا واالن

 السوق قبل ةوواحد ةاالمريكي السوق قبل ةوواحد ةاالوروبي السوق قبل ةواحد اليوم في شمعات

 هو وانما سيدني سوق افتتاح هو ليس اليوم واول،  اوله من وميال نبدا ان الطبيعي وطبعاة االسيوي

 او سيدني فتح بمواعيد لي دخل وال كله العالم في اليوم اول هو هذا نعم االوسط الشرق في اليوم اول

 ىعل بل سيدني سوق ىعل تعتمد وال يةفلك حسابات ىعل بناء اوقاتا يعتمدون اكانو ةالفراعن،  غيره

 . الجغرافي مصر موقع

 ةالساع من اليوم بداية اما،  مولده لحظة في السوق يكون عندنا اليوم بداية هو السوق بداية اذن

 سوق هو ماذكرت حسب ىعل عندنا يفتح سوق اول واالن. .  بعد فيما ذكرها ياتي فسوف 00:00

 ىوعل فقط لفتحه ةالسابق ةالساع شمعة اغالق ننتظر نحن فيها يفتح التي ةالساع كانت اواي اوروبا

 من ةاالتي الخطوط ةالشمع هذه ىعل بناء لنا هنا وتظهر. .  منها الحساب ونبدأ العالم في ةمنص اي

 . سفلالل ىعلاال

 90ص/ 45ص/ 12.5ص/ الحساب نقطة/ 12.5س/  45س/ 90س
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،  هللا شاء ان اكثر ستكون ارباحنا وهنا الراليات حاالت في اال الزوايا هذه السعر يتجاوز لن وغالبا

 :  حده ىعل كل نناقشها سوف احتماالت عدة تظهر هنا وطبعا

 .  12.5س فوق ةالجديد ةالشمع تفتح ان - 1

 .  12.5س تحت ةالشمع تفتح ان -2

 .  12.5ص فوق تفتح ان -3

 .  12.5ص تحت تفتح ان -4

 .  12.5س فوق ةالشمع فتحت لو:  اوال

 تصعد ثم اوال 12.5س ىال ةالشمع تهبط سوف% 90 عن يدزت ةبنسب النه شراء ندخل لن طبعا

 ويجب،  سريعا الهدافها وتصل ةبقو ىالعل ةالشمع تنطلق سوف نادر وهو هذا يحدث لم لو ولكن

 جدا كبير احتمال وهنا وقتها ينتهي الهدف ىال(  1ف)  تصل ان قبلة ببساط يمكن النه هنا الحرص

 . السفل وتهبط صعود تكمل ال ان يمكن ىحت او تصعد ان قبل 12.5س لتالمس تنعكس( 2ف) ان

 شرط يكون الكسر وعند فتصعد ةوبسيط ةسهل ةشمع تكون،  12.5س اسفل ةالشمع فتحت لو : ثانيا

 . دخولال

 . السفل ولكن الكالم نفس ورابعا ثالثا

 : ةخاص حاالت

 . دخولال شرط يتحقق ان ىال عادي ننتظر وهنا 12.5وص 12.5س بين وتغلق( 1ف) تفتح ان

 وهنا التأكيد سبيل ىعل رثاك او نقاط بخمس 12.5س بكسر شراء صفقة تفعلت انه اعتبار ىعل واالن

 في تفعلت انها ام مايحدث غالبا وهذا ىاالول ةالساع في ةالصفق تفعلت هل ىبمعن دخل له الزمن

 . مثال 3ف 2ف ىاخر ةساع
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 ةالفتر تبدأ فلوة االمريكي ةللفتر ةبالنسب ةقصير ةاالوروبي ةالفتر النه ةمهم ايضا ةالفتر هنا

 فقط 14 ةالساع ىال اي،  14:00 13:00 12:00 11:00 ىال تستمر ةالعاشر ةالساع من ةاالوروبي

 هذا قبل تنتهي ان المفروض ةصفق اي لذلك ةاالمريكي ةللفتر الحساب نقطة هي تكون سوف النها

 . للسعر ةالحرك كامل ةاالمريكي ةالفتر تتسلم سوف واال الوقت

 ىبمعن الكسر تأكيد بعد 12.5ص هو االستوب و 45س هو هدفها..   هذه الشراء لصفقة نعود واالن

 اغالق قبل بيع اشارة ظهور يفضل من فهناكت . . القرارا واتخاذ التصرف وحسن ةالمرون تأتي هنا

 ان بمجرد يغلقها من وهناك الخط مالمسة بمجرد اغالقها يفضل من وهناك ةخسار ىعل ةالصفق

 ادارة في ووجهته يهأور اسلوبه واحد فلكل الجميع مع تنجح ال الطرق ولذلك 12.5س اسفل انعكست

 . ونواصل فاصلة  . . معاكس اشارة ظهور عندة خاسر ةالصفق تعتبر ان يفضل ولكن صفقاته

=================== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 تـأكيد فيكون( 4ف) في اما،  (3ف) في او( 2ف) في اهدافها ىال تصل ةالصفق ان غالبا نالحظ

 ةالفتر عن هنا اتحدث انا ةوقف لنا وهناة الفتر هذه في التداول لنهاية اعالن وغالبا للهدف للوصول

 هذه ةالزمني ةللدور النصف عمر فترة قبل اي 3ف قبل 45س ىال السعر وصل لو،  فقط ةاالوروبي

 ؟ تحته ام الخط فوق 45س تالمس ةشمع اول اغلقت هل. .  كالم هنا ولنا 45س عند نقف

 الحتمال ةاشار تكون فوقها اغلقت لو اما يرتد سوف السعر ان كبير احتمال 45س اسفل اغلقت لو

 ةالشمع ولكن 45س فوق ةشمع اول اغلقت لو لها ةالتالي ةالشمع ونتابع،   90س ىال السعر وصول

 اما جديد اتجاه ىف ةبقو نطلقي واما قليال هنا يتذبذب سوف السعر غالبا 45س اسفل اغلقت ةالتالي

 في اال 90س عند يقف سوف صعد لو،  وقته ينتهي ىحت 45س عند ثابت ىيبق واما اسفل او ىاعل

 من البعد ليذهب له الكافي الزمن قالسو في يوجد فال سريعا اليها يرتد سوف ولكنه الرالي حاالت

 ة .جديد ةفتر اتت تكون سوف وغالبا 90س

  ؟ يصل اين ىال السفل السعر ارتد 45س ىال الوصول بعد لو اما
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 نقطة ىال السعر يصل ان كبير احتمال اذن ةالوروبي ةالفتر بدء من 3ف ةالساع قبل االرتداد كان لو

 ما النه 12.5ص كسر عند اال نبيع لن الدخول نقطة ىال وصوله عند ولكن السفل ويكمل الدخول

 نهاية ىال عندها يظل وبذلك الدخول نقطة ىال ليصل ةالمتبقي طاقته يستهلك السعر ان غالبا يحدث

 االول النصف قبل مازال السعر يكون ان شرط منها الدخول يمكن ةمؤكد ةاشار ظهور عند ولكن وقته

 . ونواصل فاصل. .  الحقا نوضحه سوف وهذاة . . شارلال ةالمعطي ةالساع من

================= 

  batttotشاركة كتبت بواسطة م

 نقاط عدة ىال التنويه اود وارتداد عكس او استمرار من واحتماالته الشراء عن تحدثنا ان بعد واالن

 ينطبق الشراء ىعل يسير ما ثانيا.  .  خاصة ةاالوروبي ةوالفتر عامة االوضاع عن اتحدث انا اوال

 . ايضا البيع ىعل

 ة :الصفق الدارة مالحظات االن و

 في ليس العيب ان ىنر وهنا االرتداد في السعر أيبد نقاط 5ب الهدف قبل انه يحدث ان احتمال

 االكتفاء يمكن ولذلك السعر في ةالصغير النقاط هذه في تتحكم التي التداول شركات في ولكن ةالطريق

 او ىالعل اكمل سواء السعر وصلها اذا 45 ةالزاوي عند الدخول واعادة مضمون ربح ةنقط 25ب

 . السفل

 السعر وترد جدا ةقوي النها 00:00 ةالساع او سيدني افتتاح لساعة 45 ةزاوي من الحذر كل الحذر

 احيانا انه نالحظ وهنا،  00:00 ةللساع 45ص او 45س كانت سواء ةنقط 25 عن يقل ماال

 السعر ان ىنر وبذلك 00:00ة الساع لشمعة 45س من ةقريب تكون لدينا ةالفتر لشمعة 12.5س

 . الزاويتين ريتأث تحت الوقوع نتيجة تماما اتجاهه يعكس

 عند انه نالحظ وهنا ةمضاعف من اكثر في ويدخل 12.5وص 12.5س بين يتذبذب السعر احيانا

 . اصلونو فاصل. .  دقائق في فااالهد ىال ويصل وثابت قوي يكون التذبذب من االفالت

================ 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 27صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

  مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 يعني،  00 وهي اليومي لالفتتاح اليوم شمعة على االمر اطبق ان اريد Batttot اخي فيك هللا بارك

 1.1931 السعر عند 12.5 الزاوية ان وجدنا العملية بعد،  23 وهي قبلها التي الشمعة نرى االن

 وايضا السفلية الزاوية او االعلى من 12.5 الزاوية الى ال تصل ما بدون واغلقت 00 شمعة وافتتحت

. .  رائعة نقاط ليحقق 12.5 يةاوالز ليخترق السعر صعد 2 الشمعة وفي،  1 للشمعة ءالشي نفس

 . لي التصحيح ارجوا

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 ءلبد ةالسابق ةالشمع من فعال تحسب ان فيمكنك 00:00 ةالساع شمعة مطلقا اذكر لم انا الفاضل اخي

 السوق بدء من يكون فالحساب،  تماما ابتلعه ةسيوياآل السوق ان تجد سوف ولكن سيدني سوق

 ةالسيول ضخ التجاه ةقوي ةاشار تعطيك ةالطريق ان اعتمد هنا انا ثم،  االسترالي وليس سيوياآل

 يعني اليوم ساعات اخر تدخل ان تريد انت اخي. .   اليوم في ةسيول االوقات اقل في تذهب اذن لماذا

 . هههه العكسب تمشي ان لتفض انك ام بقوته اليوم كل وامامك وفاته لحظات

=============== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 . 2 ةالساع شمعة من سيا: آ اوال

 . فقط 45 زاوية في مهمة 00:00 شمعة ىانس:  ثانيا

 ىعل اتفرج وبعدين شويه ةساكن ىتبق وبتالحظها بايخه و رخمه غالبا ةاالمريكي ةالفتر واالن

 ايه يعني فرقعتو اللي تلملم الساعات باقي وتقعد وتحت فوق تفرقع اولها. .  منأم ال،  االنفجارات

 امتصاص في وتبدأة االوروبي ةالفتر ابيه جنب كالطفل تبدأ ةاالمريكي ةالفتر ةببساط يعني؟ ؟ ده الهبل

 طاقة هناك ان ىننس ال. .   تحركلل لالستعداد نفسها تشحن ىحت ةاالوروبي ةالفتر في ةالباقي ةالطاق

 في السعر ينطلقة السابق ةالفتر من ةقوي ةالمأخوذ ةالطاق تكون عندما انه فنجد بها ةالخاص ةالفتر

 باقي هو النه هذا طولها ىومد 06:00 ةالساع شمعة وتكون قليل منذ جميعا الحظنا كما واحد اتجاه
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ة . الفتر بدء من ساعات اربع بعد هدفه ىال وصل السعر واالنة . . السابق ةالفتر من ةالمأخوذ ةالطاق

 ان يمكن قليال االبداعي فكيرتال اراد لمن ةمالحظ) تقريبا ونصف ساعات اربعة بعد تنتهي ةوالفتر. 

 . ( فقط للسعر تصحيح نسب وليس ةزمني محطات الفيبوناتشي نسب تكون

 . ههههه كده والتوابل البهارات سبيل ىعل االفكار بعض القي ان احب احيانا ولكن معذرة

 السوق في البنوك تدخل ىنر وهنا ةللحرك يالكاف الزمن ولديه اذن 45 ةقوي ةزاوي ىال وصل والسعر

 االمور ايتركو ان اوة الحرك صالح في الزمن ومازال فيه ةسيول بضخ الصعود من لمزيد يدفعوه اما

 حول هكذا مترنح ىيبق سوف حيث يحدث ما هذا وغالبا قليال حركته من السعر ويستريح تتوازن

 زمنه ينتهي ان يرفض النه فيه ةانتفاض فتالحظون نهايته قرب أتيي ىحت الدخول ونقطة 45 ةالزاوي

 ىاعل او اسفل االغالق قانون ايضا تتبع وحركته الشارت ىعل اقول ما اتالحظو ان يمكنكم هللا سبحان

 نتبع اوطبع تماما ةالفتر تنتهي ىحت هكذا االمور وتستمر،  الهدف لمست ةشمع اول عند من ةالزاوي

 . سبق كما الخروج او الدخول اشارات

 لذلك االسترالي السوق من يستلمها التي ةالطاق ىوعل فقط طاقته ىعل فيعتمد سيوياآل السوق اما

 ىعل شارف انه اي نهايته في يكون اليوم ان اتنسو وال الشيء بعض ةوممل ةبطيئ حركته تجد

 من اي الليل ساعات اخر في ةسعري ةحرك هيئة في ةالنهاي بلق انتفاضته ايضا وتجدون الزوال

 ة .جديد ةودور جديد يوم وبدء تقريبا صباحا 6 ةالساع الشمس شروق ىحتة الرابع ةالساع

 من وحده هو النه ةالساع فريم ىعل نعمل هنا نحن:  نفسها ةالشمع حركة عن ةعام مالحظات

 ( ةوساع ةودقيق ةثاني 60=10*6) 6 الرقم وخاصة االرقام سحر في الخوض وبدون الزمن وحدات

 شمعة في خلينا المهم.  .  ههههه الموضوع ىعل مني بتتزحلق االفكار. .   غالب الطبع معلش

 ةويق ةفتي بدايتها في ايضا ةالشمع ان فنجد ةونهاي ةبداي شيء ولكل وقت شيء لكل قلنا كماة الساع

 ونقطة عنه تتراجع ان او طريقها تكمل ان تقرر اما ذلك دنوع الثبات في تبدأ ثم سريعا تتحرك

 عمرها نهاية عند و االربعين ةالدقيق في اقصد اسف معلش. .  االربعين سن في تحدث هذه التحول

 عند ةالصاعد ةفالشمع،  الزوال قبل طاقتها كل تفريغ ومحاولة االنتفاض في تبدأ 55 عند اي

 . صحيح والعكس تنزل ها غالبا صعود مكملتش لو ربعيناأل
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 وال المعلوم يطلع واحد كل الشطار زي ىبق ياال والمقرر الخصوصي الدرس خلصنا ىنبق وبكده

 الحصص ثمن ىعل فهانختل ومش التوقيع في البنك في حسابي رقم اكتب ةحاج احسن انا اقولكو

 . هللا بحمد تم. .  ههههه الطالع في دول اليومين علشان بالين بقبل انا بس

================== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 ايديكم بين اضع انا وهاة االخو وطلب سبق كما لكم بوعدي وفيت لقد حال كل ىعل هلل الحمد

 نسيته ءشي هناك كان لو ومعذرة وضحتها الصفقات ادارة ىحت الجوانب كل منة كامل ةاستراتيجي

 في قوله يمكن ما وهذا منكم وافكار واقتراح ةمداخل بأي مرحب وانا ذكره ةاالخو من ارجو سهوا

 . لجان الزوايا موضوع

 دي االوقات في علي الصفقات تعكس حاولت لو شطارتها توريني ةالجدع ةالشرك ىوتبقة : ملحوظ

 . هههههه

 ةالراي اترك واالن. .  هنا مجاله ليس تاني موضوع في تاني ةفكر اضع ان يمكن هللا اراد وان

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم المتميز العمل هذا الكمال وعمر واالستاذ ةحماد للدكتور

==================== 

 amro مشاركة

 عليك هللا شاء ما اإلبداع هذا على بالشكر إليك اتوجه ةبداي. .  فيك هللا بارك Batttot الحبيب أخى

 ان نريده ما هذا ايضا   وحقا تعالى هللا بفضل ةمضمون شبه ةيومي بصفقات للخروج رائع فكر حقا

 الجميع من ونرجو اإلبداع لهذا الباب فتحت خيرا   هللا جزاك وانت,  ةثابت ةيومي اوامر لدينا يكون

 الخروج نريد ةتعليمي ةورش الرحمن من بفضل ةالمبارك ةالورش فهذه. .  األمور هذه مثل فى التفكير

 على حقا هللا فجزاكة . . اليومي ةالطبيع وقوانين ثوابت مع نتعامل االصل يف ألننا ةيومي ةثابت بأوامر

 . اخرى ةمر اإلبداع هذا



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 30صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 وهذا,  ةالغالبي على جديد برمته األمر ان بالك فى تضع ان واتمنى الجميع على مهال   ياخ ذنكئواست

 ليكون حاال   بإنزاله سأقوم يلكن التشتيت من خوفا المجهز الشرح إنزال فى مترددا وهللا ييجعلن ما

 تتولى ان لديك طلب يول. .  هللا شاء إن ةالثابت ةاليومي الطرق هذه لمثل الطريق ةخارط ةبمثاب فعال

 . الجميع يتقنها ان حتى ةاليومي ةالفكر اوامر ةمتابع يف غد وبعد وغدا   اليوم

 لهم ستثبت ألنك معك التفاعل ةقم يف ذلك بعد الجميع ستجد هللا وبإذن ايام ةالثالث هذه ياخ فقط

 . خيرا   هللا وجزاك. .  هللا شاء إن ةالطريق هذه ةفعالي واليف يوعمل بالفعل

================== 

 amroمشاركة 

 بخصوص تاجر األخ سؤال على ردا  ،  فيكم هللا بارك جميعا   األحباب األخوة. .  تاجر الحبيب أخي

 . جيدا   األمر نتفهم حتى ةخطو ةخطو الموضوع سنأخذ الهندسية األشكال

 الذي الهندسي الشكل إيجاد الثانية،  معين سعر زوايا إيجاد األولى:  هما أساسيتين فكرتين اآلن لدينا

 الحبيب األخ ذكرها التي الطريقة إلى إضافة،  الساعة فريم على قاع أو قمة من السعر فيه يسير

Batttot فيه هللا بارك . 

 - سابقا   ةحماد الحبيب األخ ذكر كما - يتطلب األمر أن علما   الساعة فريم على الزلنا أننا جيدا   وننتبه

 هذا ليس لكن,  هللا شاء إن الطريق خارطة نعرف حتى الكبيرة الفريمات بدورة دراية على نكون أن

 . الساعة فريم على األمر نتقن حتى اآلن

 : معين سعر زاوية إيجاد أوال

 معين سعر زاوية إيجاد..   سبق ما جميع لتشمل المشاركة هذه في لتكون أخرى ةمر المعادلة سأعيد

 داللة رقم بإضافة نقوم ثم العشرية العالمة من تجريده بعد للسعر يالتربيع رذبالج نأتي أن علينا

ة قم من ندرس كنا إذا الداللة رقم طرح او قاع من ندرس كنا إذا يالتربيع رذالج إلى ةالمراد الزاوية

 زاوية يا ةدالل رقم وإليجاد. .  مكانها إلى العشرية العالمة ونعيد أخرى ةمر الناتج بتربيع نقوم ثم

 إدراجه تم مؤشر للجميع المرفقات ففي للحساب داعي وال،  180 على الزاوية ةبقسم نقوم ةطبيعي
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 ما فقط,  الحسابية العمليات هذه بكل يقوم وهو أخرى مره سأرفقه نظر ةوجه الحبيب األخ قبل من

 ورقم 60 بزاوية مرة.  مرتين المؤشر نضع ام وغالبا)  الشكل زاوية ونوع السعر تحديد سوى علينا

 . ( األشكال جميع لحصر 0.25 داللتها ورقم 45 بزاوية ومرة 0.3333333 داللتها

 ةكيفي على سنتعرف مفصل بشكل نأخذه ان وقبل ةالهندسي األشكال قبل مهم لموضوع نأتي اآلن

 : أعيننا أمام تكونا أن البد جدا مهمتان قاعدتان هناك. .   للعملة طريق خارطة تحديد

 يكسر لم ما يصعد أو يهبط لن فإنه مثال قمة أو قاع من جديدة دورة السعر يبدأ عندما األولى القاعدة

 أو الصعود في ويأخذ,  الساعة فريم على أننا بما ساعة 24 منه أسفل والمكوث القمة أو القاع هذا

 يوه 360 الزاوية عند تنتهي األولى فالدورة،  القمة أو القاع هذا دورات بين متأرجحا   الهبوط

 الثانية بين السعر محور يوه 720 الزاوية عند والثانية،  والثانية األولى الدورة بين السعر محور

 الزاوية عند والرابعة،  والرابعة الثالثة بين السعر محور يوه 1080 الزاوية عند والثالثة،  والثالثة

 . وهكذاة . . والخامس الرابعة بين السعر محور يوه 1440

 يوه هللا بفضل ةدالل له يكون أن البد بها للمكوث أخرى إلى دورة من االنتقال الثانية القاعدة

 لن يولكن اآلن بأعيننا القاعدتين هاتين لنرى إذا،  الدورتين بين المشترك السعر محور حول الدوران

 : القراءة ةتكمل قبل التالية التعليمات بإتباع اآلن الجميع سيقوم بل شارت أضع

 . ( GBPJPY)  المجنون ةلعمل فارغين شارتين بتجهيز قم *

 : مرتين احدهما على المؤشر ضع *

 ورقم 60 والزاوية 26/4/2010 بتاريخ المتكونة القمة يوه 145.94 السعر ضع األولى المرة 

 . false المؤشر إعدادات في الثاني االختيار لعسنج إذا أسفل واالتجاه،  0.3333333 الداللة

 أيضا إذا ألسفل أيضا واالتجاه 0.25 الداللة ورقم 45 والزاوية السعر نفس ضع الثانية والمرة

 فضال القراءة ةتكمل قبل اإلعدادات بهذه اآلن قم،  false المؤشر إعدادات في الثاني االختيار سنجعل

 . أمرا ال

 :  مرتين المؤشر أيضا نضع الثاني الفارغ الشارت مع اآلن *
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 داللتها ورقم 60 والزاوية 20/5/2010 بتاريخ المتكون القاع وهو 126.71 سعر من األولى

 . True للمؤشر الثاني االختيار سنجعل إذا ألعلى واالتجاه

 للمؤشر الثاني االختيار إذا ألعلى أيضا واالتجاه داللتها ورقم 45 والزاوية السعر نفس نضع الثانية

True  . .هللا ةبرك على لنكمل إذا. .  الشارتات إعداد من اآلن انتهيت هل . 

 سنطلق القاع من وهو الثاني الشارت، و اإلتجاه شارت عليه سنطلق القمة من وهو األول الشارت

 . التصحيح شارت عليه

 - وحده هلل والكمال - كاملة متتالية ةهابط دورات أربع أتم السعر أن ستجد:  اإلتجاه شارت معي تابع

 التالي اليوم يوف اليوم أخر في 5/5/2010 بتاريخ األولى الدورة انهي،  1440 الزاوية عند وانتهى

 دورتين ليأخذ هبط ثم،  360 زاوية وهو والثانية األولى الزاوية بين السعر محور حول يدور اخذ

 حول ليدور عاد لكنه. .  ( الدورات إطار يف لكنها ةشاذ نسميها ما ةحال)  توقف دون تقريبا ونصف

 الوقت بعض الثانية الدورة في مكوثه معلنا(  والثانية الثالثة الدورة بين المحور يوه)  720 الزاوية

 720 الزاوية أسفل وأغلق 13/5/2010 يوم حتى الثانية الدورة في فمكث هللا بفضل حدث ما وهذا, 

 الدوران بدأ 19/5/2010 يوم بداية ومع الثالثة الدورة في المكوث وبدأ منها أسفل ساعة 24 ومكث

 فيها واستمر الرابعة الدورة في مكوثه ليعلن والرابعة الثالثة بين المحور يوه 1080 الزاوية حول

 مكوثه ليعلن 1080 الزاوية حول أخرى مرة الدوران بدأ ثم منها أعلى وأغلق 27/5/2010 يوم حتى

 األولى القاعدة تحقق رأينا هكذا. .  اآلن حتى فيها يمكث التي يوه أخرى ةمر الثالثة الدورة في

 . اإلتجاه شارت في والثانية

 في – وحده هللا والكمال – كاملتين دورتين أتم السعر أن سنجد التصحيح شارت إلى اآلن ننتقل

 انه على دليل وهذا 360 الزاوية عند النهاية من فورا   ارتد نهايتها إلى وصل عندما األولى الدورة

 حول الدوران بدأ وهنا 27/5/2010 يوم حتى بداخلها يتأرجح وظل,  السعر في ضعف وجود مازال

 شارت في 1080 الزاوية نفسها وهى)  - والثانية األولى رةوالد بين السعر محور 360 الزاوية

 انه من بالرغم اآلن حتى فيها يمكث وبالفعل. .  فيها والمكوث الثانية للدورة انتقاله معلنا   –(  االتجاه

 360 الزاوية إلى وهبط الثالثة وبين بينها المحور حول الدوران يستطع ولم مرتين نهايتها إلى وصل
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 إلى الهبوط إلى يشير مما واألولى الثانية الدورة بين السعري المحور أنها حيث حولها الدوران وبدأ

 لشارت الخامسة الدورة يف والدخول كسرها ةلمحاول التصحيح لشارت أخرى ةمر األولى الدورة

 . هللا إال الغيب يعلم وال واعلم أعلى تعالى وهللا هذا. .  االتجاه

 دورات داخل السعر الزال انه بالرغم تصحيح شارت عمل تم لماذا:  سؤال أذهاننا في يتبادر وهنا

  ؟ االتجاه شارت

 في ويبدأ له انطالق مركز مؤخرا   عليها ارتكز التي الركيزة يأخذ السعر ألن السؤال هذا على واإلجابة

 تم التي القمة هو هنا األساس حيث ألصليا لالتجاه مخالف اتجاه في ألنه لها جديدة زوايا تكوين

 في أخرى ةمر صفر الزاوية إلى وصل إذا هللا شاء إن هذا وسيتبين عندها االتجاه شارت دراسة

 الرابعة الدورة نهاية على يرتكز أن - اعلم وهللا - البد أن فسنجد كسرها محاوال   التصحيح شارت

 . االتجاه نفس في بدوراته اهتمامه إلى ةمشير االتجاه لشارت

 مطروحة أفكار بأي عليها والتداول الطريقة هذه حسب ةعمل ألي طريق خارطة تحديد يمكننا هكذا

 ي : ه أمور ةعد اعتبارنا فى نضع ان ويجب

 وضع عند الرئيسية زواياها ألسعار السعر باحترام منها ونتأكد صحيحة انطالق ةنقط اختيار. 1

  . ذلك يثبت حتى غيرها انطالق ةنقط عن نبحث احترام عدم وجدنا فإن عليها المؤشر

 النقطة لهذه المقابلة النقطة عن نبحث أن ويجب ةسابق دورة في الدخول ييعن النقطة هذه كسر. 2

 البحث في نبدأ السابقة القمة كسر تم إذا السابق مثالنا يوف,  نجدهاس تعالى هللا بفضل حتما   والتي

 . الصحيحة الدورات في الدخول من لنتمكن النقطة لهذه مقابل سابق قاع عن

 . ودوراته األصلي لالتجاه الرجوع معناه التصحيح شارت ارتكاز ةنقط كسر. 3

 في نضع أن البد االتجاه شارت عندها من لنبدأ قاع أو قمة كانت سواء انطالق ةنقط اختيار عند. 4

,  محورها حول والدوران كسرها يتم أن إلى التصحيح لشارت بداية هي ةدور كل نهاية أن الحسبان

 . بعد يبدأ لم التصحيح شارت أن على إشارة فهنا
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 وليس القمة لهذه المقابل القاع عن البحث أمام يجعلنا التصحيح شارت أثناء الرئيسية القمة كسر. 5

 . التصحيح شارت عمل عنده من تم الذي القاع

 المقابلة النقطة هذه عن بالبحث يقوم أن عليه هللا بفضل الكالم هذا صحة من بنفسه التأكد يريد ولمن

 ويرى مالحظاته هنا ويدون فعلنا كما مرتين عليها المؤشر وتجهيز المثال في ذكرها السابق ةللقم

 . ذكره سبق ما على تمرينا عمليال واجبال هذا ولنعتبر. .  تعالى هللا بفضل عينه بأم العجب

 مهما ةعمل ألي يصلح الكالم هذا أن علما   ةعمل ألي الطريق خارطة رسم ةفكر هو هلل والحمد هذا

 . الصحيحة االنطالق ةنقط اختيار فالمهم كانت

 الحبيب يخأ أن رغم تفصيليا   الهندسية األشكال ةفكر يوه المبحث هذا في ةأخير ةنقط لنا يتبقى

 هللا شاء إن يانن إال ذكرها التي األمثلة في الرحمن تبارك هللا شاء ما رائع بشكل تناولها حمادة

 . العملي الواجب وحل ومالحظته ذكره تم ما على التدريب يتم ريثما اليوم الشرح لها سأجهز

   SQ9 Sub Hourly Price Levels_v2 . المؤشر خيرا   هللا جزاكم

================= 

 الرائعة االفكار ههذ على Batttot الدكتور اشكر ان اود اوال. .  وبركاتة هللا ورحمة عليكم السالم

 . العالم هذا يف جزئيتين اهم على مبنية هففكرت السوق لهذا وتتبع واقعية دراسة عن تعبر يوالت

 ه .اتجاه يف والسير السوق تحرك يالت العالية السيولة اوقات معرفة يه : االولى

 يه العكسية والمضاعفات الظروف من ظرف يال تجنبا العكسية المضاعفات استخدام:  الثانية

 : شروط يلزمها ولكن السوق هذا من للربح% 100 المضمونة الوحيدة الطريقة

 . بالطبع السيولة وقت يوه منها تبدأ يالت الجيدة النقطة/  االول

 . تذبذب او مضاعفات يف والدخول الظروف ءاسو يتحمل يقو مال راس / الثانية

 يءش اضيف ان واحب الطريق لخارطة الرائعة المقدمة ههذ على هواشكر عمرو يباخ ارحب ثانيا

 ناخذ ان فقط اردت يالشهر الفريم على للمجنون يتاريخ شارت ارفقت عندما يكمل ان قبل فقط بسيط
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 على بناءا مثال الساعة فريم على نتعامل ان يينبغ ال هان هانب لذا. .  الزوج وجهة عن عام تصور

 عن عبارة يالشهر على ذيل يكون ان الممكن فمني االسبوع او يالشهر الفريم من المأخوذ التصور

 العالم لنعرف عامة تصورات فقط يهي اليوم على كامل ترند عن عبارة ياالسبوع على ليموزين

 كثيرة ازواج بين التشتيت وعدم فقط واحد سهم او لزوج الجيدة بالدراسة انصح لذلك بنا المحيط

 واحد فريم على التركيز ثم بنا المحيطة الدورات من نحن اين ومعرفة هاالوج كافة من هدراست ويتم

 نعمل ولكن شخص كل تناسب يالت بالطريقة هعلي العمل ثم عمرو اخونا اقترح كما الساعة وليكن

 من مرحلة يوا فترة يا يف هنقتنص ان تساعدنا يالت االسلحة كل ومعنا هل طريق خارطة ومعنا هعلي

 واحدة زر وبضغطة الزوج يف نتحكم كنترول ريموت معنا يكون سوف هللا باذن اصح بمعنى همراحل

 يف وتعب جيدة ودراسة تركيز الى يحتاج الموضوع فقط هاتجاهات كل يف همع لنصبح اتجاهنا نعكس

 . هللا باذن التعب هذا نتيجة نحصد يلك البداية

 وساعتها. .  ذلك الى وما شراتؤوم قديمة وطرق مصطلحات من مخ غسيل عملية ايضا ويلزمنا

 ما منها وعرة اخرى طرق تسلك كنت ولكنك عينيك امام وواضح سهل الربح طريق ان تجد سوف

 . المستعان وهللا. .  نهايتها تعرف انت واكثرها عناء بعد الربح الى يوصلك

================ 

  تاجر بواسطة كتبت مشاركة

 قمة عن نبحث تقصد هل الواجب بخصوص استفسار عندي بس العزيز استاذي إبداع هللا شاء ما

 كسر) الشرح في الخامسة النقطة عن سؤال عندي وأيضا،  عليها ونطبق المثال في التي غير سابقة

 تم الذي القاع وليس القمة لهذه المقابل القاع عن نبحث يجعلنا التصحيح شارت أثناء الرئيسية القمة

 ( .التصحيح شارت عمل عنده من

 منه نحسب بدأنا الذي القاع أن نعتبر فعندها الرئيسية القمة كسر تم إذا أنه فهمي حسب على

 . فيك هللا بارك أكثر التوضيح أرجو ذلك غير كان وإذا ، إتجاه قاع إلى يتحول يحصحالت

 Amro بواسطة كتبت مشاركةجواب ال
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 عليك اجيب يودعن,  ةواحد ةلنقط يوالثان األول إستفسارك:  فيك هللا بارك تاجر الحبيب ياخ

 . اسفل الصورة إلى انظر بالصورة

 

( 1) رقم ةالقم كسر فعند،  التصحيح شارت قاع هو(  2)  والقاع اإلتجاه شارت ةقم يه(  1)  القمه

 يالعمل الواجب إذا اإلتجاه قاع سيكون والذى(  0)  القاع عن نبحث ولكن(  2)  بالقاع نعتد ال ألعلى

 الموضوع يكون ان اتمنىة الخامس ةللنقط توضيح ايضا   وهوة الرئيسي ةللقم مقابل قاع عن ستبحث

 . خيرا   هللا جزاك. .  ناآل ضحاو

=================== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 نوالخطي ةالصفق هو االصفر والخط ةاالوروبي ةالفتر افتتاح شمعة ىعل هي لدينا ةفرص اول

 والخطوط منها للحذر 00:00ة للساع 45 زاوية هي الحمراء والخطوط 12.5 هما الفاتحين

 االستوب لتأكيد اختراق حدوث افضل انا ولكن االستوب ضرب من جدا واقترب االهداف هي الخضراء
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==================== 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 قرب ىال وصل انه توضح ةصور لكم ارفقت ولكنة المتابع ىعل قدرتي لعدم معذرة. .  عليكم السالم

 نهاال لهدفا بهذا نكتفي جدا ممكن عيوكب ةاالمريكي ةللفتر ةالسابق ةللساع ةالشمع نهاية مع الهدف

 من االقتراب من بالرغم خاسرين نخرج لم ةالنهاي وفي ينقلب السعر ممكن ةالقادم ةالساع مع

 . السفل ةالزاوي يكسر فلم ةمر من اكثر االستوب

 

================ 

 

  مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 بالتحديث اقوم انإلى  االول لاالكس تستخدموا ممكن ايضا جدا مشغول. .  لباالكس سامحوني اخواني

 . هلل الحمد+ 50 فترة بكل نقطة 25 ـب اكتفيت هلل والحمد هللا بأذن ليال
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  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

  وطبعا اسيا سوق مع زيهم هللا شاء وان تمام كده ىيفن ال كنز ةالقناع اطبع..   مبروك الف مبروك

 ممكن ةومتابع تركيز ةبشوي. .   شهر مش اسبوع بعد للحساب وبص ةممتاز يوميا ةنقط 70 او 50

 . قوي ارتداد في كان لو ده االرتداد مع كمان ةنقط 25ـ ب تطلع

================= 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 اغالق حدث لو وبذلك 1.2035ة وسرع ةبسالس تحقق ةمريكياأل ةالفتر هدف ان للمتابعين اعتقد

 ىال للوصول نظرا ولكن تذبذب في الدخول او االتجاه تغير اشارة غالبا تكون 1.2035 تحت ةساع

 45 عند االغالقات الفيصل و الدخول نقطة ىال تتراجع او 90 القادم الهدف اذن ةالسرع بهذه الهدف

 ؟؟ التعليق وابداء ةللمراقب ةاالخو ادعو

================== 

 ئذحين يمثل يوالذي الحقيق القاع عن نبحث. .  حاليا عليها بالدراسة نقوم التى القمة كسر حالة فى

 2009-2-2 بتاريخ والمسجل 125.29 عند يالحال القاع من ادنى قاع هناك ان سنجده االتجا شارت

 نفس يوف هابطة دورة نهاية يف وليس صاعد هاتجا وسط يف اتى قاع هان بسبب هب نأخذ ال ولكننا

-23 بتاريخ والمسجل 118.79 هو يتاريخ قاع همن بالقرب وجدنا دقيقة حساباتنا تكون يلك الوقت

 الفريم على التاريخية الثانية الهابطة الدورة نهاية هان حيث تماما متوافق القاع وهذا 1-2009

 هاالتجا شارت بداية تصبح انها حسبنا لو وايضا امامنا الشارت على نقطة اقل ايضا يوه يالشهر

 سبيل على صغيرة قيعان لعدة تماما متوافقة 136.87 عند لها الرابعة الدورة نهاية ان سنجد الصاعد

 وايضا،  الثانية الصاعدة الدورة نهاية وهو 2010-5-25 بتاريخ 127.62 عند المسجل القاع المثال

 حساباتنا يدعم هذا كل 144 مربع على% 50 ارتداد نسبة مع تماما متوافق 136.87 الرقم هذا

 صاعد هاتجا شارت فى اصبحنا اننا العامة النظرة ويدعم صحيحة نقطة من بدأت انها ويؤكدها

 . حاليا بدراستها نقوم يالت القمة كسر حالة يف هذكرت يالذ كل طبعاي ، الشهر الفريم علىي تاريخ
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================== 

   مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 نعمل الفترة هذه هل ولكن االمريكية الفترة هدف تحقيق مبروك batttot واالخ مازن ابو اخي شباب

 ؟ 14 الساعة شمعة على حساباتنا

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 هو والتوقيت توقيتها مهم هو ما بقدر ايه شمعة مهم مش قلنا ماحنا امبارح ايه شرحت انا مالأ

 و 14 شمعة ةواالمريكي 9 شمعة ةاالوروبي اذن. .  فيها الدخول المراد ةللفتر ةالسابق ةالشمع

 دي الشموع يقول سول اكس اف ىعل شغال واحد هايجي كده بس كده حلو. .   2 ةشمع ةاالسيوي

 . جنبكم ىعل زنبكم يبقي ماتفهموش تحفظو عايزين دايما ومادام غلط

=================== 

   مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 . 1.1994 من شراء معايا طلع النه لي تشرح مازن اخي ممكن

  batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 ةقراي تراجع يخليك هللا ممكن. .  الكسر تأكيد علشان 5 عليه ضفنا احنا بس تمام قلته انت اللي الرقم

 . دي النقاط لكل شرح هاتالقي بهدوء كتبتها اللي ةالفكر

================ 

  batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 ةالفتر بدء من ةالثالث ةالساع ىحت لهدفه يصل لم عندما للسعر حدث ماذا ةاالخو ايها الحظتم هل

 ارتد كان لو النه ةبقو السعر صعد واضح هو كما طبعا 14 ةشمع عند حدث ماذا الحظتم وة االوروبي
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 الدوالر ازواج في وخاصة ةقوي ةاالمريكي ةالفتر الن شيء اقل ةنقط 100 يهبط سوف كان هبوط

 ة .حرك بال السعر يظل ان ومستحيل

================= 

 KHALEDXX بواسطة كتبت مشاركة

 هذه جان خطوط مع اال بعض ورا مسترسل باالخضر استمتعت ما عمري انا شباب يا المس با

 وتعرف طريق كخارطة فعال الشارت واصبح قبل يذ من اكثر واضحة اصبحت االمور بصراحة

 لزيادة ده الصورة اضع حبيت انا السليم الوقت وفي سليمة قرارات ذتاخ وتقدر ومنتهاه مبتداه

 من خط كل ان اوضح عشان يعني ناقصة كثيرة حاجات في ولسه أمبتد اني بما الغير الحماس

 بالزمن عالقة لها والتي تعقيدا االشد التفاصيل في الخوض دون اتهذ بحد استراتيجية الزوايا خطوط

 درب في يمشي ان ينوي كان ما اذا أمبتد اي امام الوحيد السبيل هي فقط الصحيحة القراءة وان

 . االحتراف

 الى دقائق الخمس فريم من السعرية الدورات تناسق على سوى فيها اعتمد لم هاته صفقاتي كل على

 فكرة على. .  عاوز انا زيما مش عاوز هو ما زي االتجاه معا ماشي يعني ساعات االربع فريم

 بالنظر جدا جدا مهمة خطوط ثثال وجود عن ناتج المتواضع تفسيري حسب حصل اللي االرتداد

 120 والزاوية االحمر باللون لليومي 90 والزاوية االصفر باللون للساعة 270 الزاوية لقوتها

 عنيي 118.67 هو اللي متكون قاع اخر على مبنية وهي الصورة في ظاهرة مش وهي للويكلي

 . المنطقة قوة على دليل المجال نفس في متمركزة خطوط 3 وجود

 اذه استغل فاني الزمني بعدها واستخدام الهندسية االشكال استخراج طرق بعد افهم لم انني وطالما

 في صفر ةيالزاو من انطلق المجنون للحين.  . سمحتم لو االخوة بعض على تساؤل الطرح الشارت

 تفسيره يمكن اذه هل بهما يشعر دونما 180و 90 ينتالزاوي اخترق طبعا درجة 270 الزاوية اتجاه

 المربع العضا باقي سيزور انه يعني اذه هل لكذك كان اذوا ؟ مربع شكل في ييمش االن السعر ان

 ؟؟ 270 الى 0 من بها وصل التي المدة بنفس
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 هذله هل دقيقة 1440 يعني ساعة 24 في 270 الى 0 النقطة من السعر وصل عندي الوقت لالشارة

 . يكمف هللا بارك ردودكم مستني؟   تفسير المدة

 

================ 

 مازن ابو كتبت بواسطة مشاركة

 ايضا. .  وثالث وثاني اول وهدف 22.5 والتاكيد 12.5 الدخول نقطة به النهائي لاالكس ملف مرفق

 . الدخول ساعات موضح. .  اختياري احترازي نقاط فارق هناك

batttot methods and angels pro.rar 

 (الملف مرفق مع الكتاب)
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================= 

 

   تاجر بواسطة كتبت مشاركة

 . التوضيح على عمرو عزيزي أشكرك

 : االتجاه شارت وهذا. .  والبيت العمل ظروف علشان الواجب حل في تأخرت أنا طبعا  

 

 : التصحيح شارت وهذا
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   Amro بواسطة كتبت مشاركةالجواب 

 . خيرا   هللا وجزاك. .   الحبيب ياخ ةصحيح اخرى ةاجاب ايضا  

================= 

 batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 الفوركس في طرق هناك انه ىال اشرت عندما الكرام اخواني. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الواحد بالحرف اقول ما اعني كنت انصب الشركات اكثر انف عن رغما منها اتكسبو ان تقدر

 طبعا ةالوحيد وليست بها اعمل التي الطرق افضل من االن ىحت هي االن معكم التي ةوالطريق

 عام ىال االحيان بعض في وصلت ةسابق ةعشوائي فترات ىعل اجربها كنت فانا تيست للباك ةوبالنسب

. .  يسر بكل المضاعفات باستخدام يتحقق الهدف كان االيمان واضعف ةمرضي نتائجها وكانت 2002

 . عليها ةمالحظ لي ولكن

 فبالتالي حركته ديناميكية من السوق يغير ان ممكن ةفتر بعد انه اتوقعو ةرقمي ةطريق اي مثل اوال

 . بالتدريج وانما مباشرة يحدث سوف هذا ان اعتقد ال ولكن النتائج تختلف سوف
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 ةزمني دورات نهاية ةفتر النها مارس نهاية ىال ديسمبر من ةالفتر في بالتداول انصح ال انا ثانيا

 وضرب القادم للعام االول والربع العام ارباح حساب و بنوك وتصفيات ةكوني وحركات ىكبر

% 90 معها تصلح والة . . للغاي ةسيئ ةفتر االخر من ةالسيول في ةممل ثبات فترة و استراتيجيات

 . متابعتها ارهاق توازي ال ارباحها فان تخسر لم وان المنتديات في ةالمنتشر االستراتيجيات من

 والتعود قوتها الختبار تيست وفورورد تيست باك وعمل ةالمشروح ةللطريق ةالمتابع يمكنكم ثالثا

 . عليها

 ىحت الحقيقي حسابي ىعل االرقام نفس ىعل ادخل كنت الشرح اثناء السابقين اليومين في ة :ملحوظ

 لم هلل والحمد بيدوقو السم طباخ باب من وايضا اخر ءشي ويفعلون شيئا يقولون ممن اكون ال

 . لالن ستوبلا يضرب

=============== 

 batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 من ةالمتابع ىعل قدرتي عدم عن اعتذر اوال وانا اليوم تابع لمن. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 السعر انقلب الطريق فصمنت في اي ةنقط 20ـ ب الهدف وقبل. .  البيع تمة  . . االوروبي ةالفتر اول

 ان ىعل مصر السعر ان ويبدو مضاعف شراء وفتحنا البيع اغلقنا وطبعا قوي شراء ىواعط تماما

 حال كل ىعلة  .. الثاني ةللمضاعف للوصول يميل انه ايضا ويبدو ىاخر ةمر تذبذب في ودخل نديعا

 ة .االمريكي ةالفتر مع سيحدث ماذا ىونر نتابع

============== 

 batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 : الصفقات الدارة خياران امامكم ةمريكياأل ةالفتر بداية مع واالن

 ة .النهاي في للهدف تصل ىحت ةالمضاعف ةالصفق مع االكمال : اوال
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 للصفقتين ةوالمتابعة الجديد الدخول نقاط ىعل جديد من الدخول يمكن تحتمل حساباتهم لمن:  ثانيا

 ة .والجديد ةالمضاعف

 .  تطورات من يحدث ماذا الحذرولنتابع فأرجو تذبذب مرحلة في السعر دخول المالحظ من

============== 

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 الني منك اعتذر واريد اساسه من للموضوع فتحك على الشكر جزيل اشكرك احب. .  حمادة استاذ

 تقلق ما فرجائي. .  الرهيب العلم هذا لفهم االساسية اللبنة هي وهللا بس..   قديمة لمشاركات اردكم

 ثالث في 180 الزاوية الى السعر وصول ان السابق كالمك من فهمته اللي انا : عموما،  اسئلتي من

 فالزاوية،  ساعات 6 هو زاوية لكل الزمني البعد المربع الن المفروض الزمن ربع في يعني ساعات

 وهو الوقت ربع في وصل السعر اذن ؟ كده مش ساعة 12 في السعر يصلها المفروض كان 180

 وماذ،  فيك هللا بارك التوضيح ارجو،  1* 4 شكل اخذ الزوج ان تقول جعلك ما هذا هل 3=  12/4

 ؟؟ 1*2 شكل اخذ الزوج ان وقتها نقول هل ساعات 6 في 180 للزاوية وصل لو

 . وقت يا يف براحتك واسأل الليث ياخ هلل الشكر

 يوف،  ياواالز وتعرف شكل لكل الزمن وحدة تحسب يلك هعلي يسير يالذ الشكل تحدد ان البد:  اوال

 ساعات 6 يف 180 الزاوية الى وصل اذا الكريم ياخ بوطةضم حساباتك نعمه ذكرت يالذ المثال هذا

 . زمن وحدة لكل سعر وحدتين يا 1x2 الشكل ياخذ مربع هو اذا

================= 

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 هي يعني ؟ والسداسي المربع بين ما مشتركة مش 180 الزاوية هي : لي سمحت لو اخرى ملحوظة

 : طيب،  سداسيلا الشكل في الثالثة الزاوية وهي المربع في الثانية الزاوية
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 السعر الن 1*4 شكل فيه اخذ والزوج سداسي شكل هو ، مربع مش الشكل ان يقول واحد يجي ممكن

 ؟ وقتها ايه له اقول المفروض الزمن ربع في الزاوية الى وصل

 :  شيئين هو الشكل معرفة من الغرض الكريم ياخ

 . عندها سيتوقف يالت ةالزاوي معرفة االول

 ه .دورت الكمال زمالال الزمن معرفة يالثان الغرض

 المفروض من هفان اذا ساعات 3 فى 180 الزاوية الى ووصل مربع كان اذاه ، شرحنا يالذ مثالنا فى

 يتوقف وال الراليات اوقات يحدث وهذا ساعات 3 يف ايضا الدورة نهاية 360 الزاوية الى يصل ان

 ونوع المراكز يف يقف ونوع القرى يف يقف نوع القطارات من انواع هناك) اخرى زاوية يا عند

 طب،  واحد الهدف ان بالرغم االخر عن يختلف وصول زمن هل نوع ولكل (فقط المحافظات فى يقف

 يصل ان المفروض من ايضا اذا ساعات 3 يف المسافة نصف الى ووصلي  سداس شكل هان فرضنا

 .  ايضا ساعات 3 يف النهاية الى

 الدورة نهاية الى للوصول يالوهم الزمن معرفة الحالة ههذ يف مايهمنا كل الن واحدة المحصلة اذا

 ياواز كل عن الزوج تغاضى الحالة ههذ يف االرتداد ةزاوي لمعرفة الشكل معرفة يالثان الهدف طب

 فرصة وتفوتنا الشكل لمعرفة زاوية عند يتوقف ان الى هننتظر هل زاوية يا عند يقف ولم االرتداد

 ؟ ماذا ام الدخول

 فقط هامام ننظر ونحن متتاليتين دورتين يكمل ان الممكن من هفان قوية هلدي الحركة طاقة كانت فاذا

 مجال فى ولسنا الزوج يف وتغزل دراسة مجال يف نحن اذا. .  عندها سيتوقف ياواالز يا لننتظر

 .  الفرص وقنص تجارة

 يلك والشكل الحركة طبيعة النظر بمجرد تحدد يلك وتدريب تمرس الى يحتاج االمر الكريم ياخ

 ي .تحيات تقبله . . اتجاهات كل فى الزوج تحاصر ان تستطيع

================ 
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 batttotمشاركة كتبت بواسطة 

 ال ولذلك وعمر واالستاذ ةحماد للدكتور الفكري التسلسل اقاطع ان اريد ال انا. .  الكرام نيااخو

 متابع فانا. .  عمرو االستاذ طلب كما ةللمتابع فقط االستوب او للهدف الوصول بعد اال اشارك

 اكتمال بعد بس زوايا برضو تاني ةطريق في امخمخ هللا شاء وان الطريق خارطة اكمال ومنتظر

 وصل ةالثالث ةالمضاعف في للمتابعين واالن. .  تعمقا اكثر ةبطريق االمور وفهم امامي ةالعام ةالصور

 ة . االمريكي ةالفتر هدف تحقق معه اوطبع تماما للهدف السعر

 ةوبالنسب اسلوبي هو هذا مضاعفاتال واكمال الخاسر اغالق افضل انا الصفقات الدارة ةبالنسب

 من مطلقا بأس ال اذن يسمح الحساب كان اذا ةالجديد ةالفتر في الجديد الشرط حسب ىعل للدخول

 و ةالهندسي لالشكال توضيحه ةحماد الدكتور مع ولنكملة . . المقاطع عن اعتذر.  صفقتين ادارة

 . ازمانها

=============== 

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 وليس السعر سبق اللي هو الزمن ان مالحظ بصراحة انا باالحمر ملون اللي الكالم : الفاضل استاذي

 واالستاذ انت تكتبه حرف كل افصص طبعي هذا انا بس اسئلتي كثر من تقلق ما عليك باهلل العكس

 في اخوك. .  مثلي السن كبار خاصة آلخر شخص من تختلف الفهم مستويات عليك يخفى وما عمرو

 . واالربعين الخامسة

 . هللا باذن يءش كل ستفهم وانت كتب فيما ركز فقط تقلق ال عمرك في هللا بارك الكريم ياخ

 ؟ كدة واحدة مرة ساعتين زادت ساعتك شوفت عمرك يءش يا يسبق ان للزمن اليمكن:  اوال

 من الشمس تطلع ان ىال تتغير ان االحوال من حال يبا يمكن وال ثابتة هحركت اقصد ثابت فالزمن

 . مغربها
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 يقسم ان المفترض هو يالوهم الوقتي . . حقيق ووقت يوهم وقت لدينا ان ذلك قبل ذكرنا لقدثانيا : 

 يالوهم الوقت ماهو ؟ ساعة هقدر زمن فى المرحلة نصف الى وصلنا اننا نفترض. .  مراحل الى

 . اخرى ساعة بالطبع ؟ المرحلة نهاية الى نصل يلك يالمتبق

 ان نقول هنا سابقا ذكرناها يالت االسباب من سبب يال الهدف الى يصل ولم الساعة ههذ انتهت اذا

 ايصال استطعت قد اكون ان ارجو جديدة بحسابات جديدة مرحلة فى وندخل انتهت قد المرحلة ههذ

 . يتحيات وتقبل. .  اليك الفكرة

================== 

   Honrado بواسطة كتبت مشاركة

 على الدخول في ترويت . . مرتين االوروبية الفترة في عكسني السوق ولما,  الصبح دخل اخوك

 . باالحمر المظللة للجزئية رثاك توضيح Batttot دكتور يا ممكن فأذا. .  االمريكية الفترة

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 انتظرت اذا انه اي. .  الثالث االنعكاس في تحقق الهدف ان كتبت انني تالحظ. .  الفاضل اخي حسنا

 لالستوب الوصول عند ةالمفتوح ةالصفق بخصوص وة وزياد للهدف لوصلت ةالثالث ةللمضاعف

 و بيع ةالصفق الصباح مثال ىوعل،  ةمضاعف ةبقيم ولكن ةالجديد ةالعكسي ةاالشار مع وادخل اغلقها

 بيع وجعلتها فاغلقتها ىاخر ةمر خسرت ثم بالضعف شراء وجعلتها فاغلقتها لالستوب وصلت

 . للهدف وصلت وهنا عقود 8 شراء وجعلتها فاغلقتها ايضا وخسرت عقود باربعة

 في الشرط حسب ىعل ةجديد صفقه يف تدخل ان الممكن من الصفقات من المزيد يحتمل الحساب ولو

 والثانيه المضاعفات في دخلت التي ىاالول الصفقتين في ربح لتحقيق وتنتظر ةاالمريكي ةالفتر

 . لك شكرا و الشرح في وفقت اكون ان ىاتمن وهكذاة الجديد

================ 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 49صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

   Honrado بواسطة كتبت مشاركة

 مرحلة في السوق ان تأكيد فيه يكون مضاعفة كام بعد يعني ؟ دي للمضاعفات اقصى حد فيه وهل

 ؟ ريايهيست

 batttotمشاركة كتبت بواسطة الجواب 

 و اتفالمضاع طرق ىباحد اعمل كنت ةمر في النه تحديدا النقاط اصعب من ةالنقط هذه اخي صراحة

 حال بأي تزيد لن هللا شاء ان ةالسيول مع ندخل فالننا هنا اماة . . السابع ةالمضاعف في الهدف تحقق

 رأس ةاراد من البد ولكن االسواق حركة في رهيب خلل هناك انه تيقن واال ةالخامس ةالمضاعف عن

 . اعيننا امام احتماالته وضعو االسوء توقع من فالبد ةكثير ةالشاذ حاالته السوق هذا الن جيدا المال

============== 

 Amro كتبت بواسطة مشاركة

 كما ةالطريق هللا شاء وما متابعته على Batttot لالخ الشكر كل. .  فيكم هللا بارك األحباب ياخوان

 اإليضاحات فى يبذله ما على ةحماد الحبيب األخ الموضوع لصاحب موصول ايضا   والشكر نشاهدها

 . الخير كل عنا هللا فجزاه ةلألخو

 إن ةالهندسي األشكال مسلسل من األخير الجزء بتجهيز تعالى هللا بفضل حاليا   اقوم األحباب ياخوان

 وخصوصا ياخوان واستأذنكم. .  ( الصور مع الشرح)  للجميع بإنزاله سأقوم يإنتهائ فور هللا شاء

 يجعل ان يستطيع من . .   الزوايا مؤشر على بسيط بتعديل للموضوع المتابعين المبرمجين ةاألخو

 . خيرا   هللا وجزاكم ؟ لليمين الشارت تحريك عند تذهب وال واحد مكان يف ةثابت الزوايا ارقام

=============== 

 Amro كتبت بواسطة مشاركة

 األشكال ةلفكر تعالى هللا بفضل المفصل للشرح استكماال  . .  فيكم هللا بارك جميعا   األحباب األخوة

 أوضح دعوني. .  الهندسية األشكال من األخير الجزء شرحاآلن  سيتم الطريق وخارطة الهندسية
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 األرقام أن سابقا   ذكرت. .  تاجر الحبيب يآلخ إكراما   بالتفصيل األشكال في الخوض قبل األمور بعض

 رقم عدد ةمعرف أردنا إذا أننا والدليل فقط أرقام 9 فهي هبطت أم صعدت سواء فقط أرقام 9 إال هي ما

 5=  14=  4+7+3 واحد رقم إلى نصل حتى الرقم هذا أرقام جمع فعلينا 374 مثال وليكن معين

 مثال 5 فالرقم به الخاصة دورته رقم ولكل أرقام 9 إال هي ما األرقام أن تماما   نتفق إذا. .  وهكذا

 .به خاص هندسي شكل األرقام من رقم لكل أيضا. .  وهكذا أرقام ثالثة كل 3 والرقم خمس كل دورته

 الدائري الشكل 1 الرقم

 الناقص القطع 2 الرقم

 مثلثال 3 الرقم

 مربعال 4 الرقم

 بنتاجون عليه ويطلق المنحرف الشبه أشكال من 5 الرقم

   هيكساجونالشكل السداسي أو  6 الرقم

 هيبتاجون السباعي أو عليه ويطلق المنحرف الشبه أشكال من 7 الرقم

 اوكتاجون أو مكعب 8 الرقم

 نوناجون عليه ويطلق المنحرف الشبه أشكال من 9 الرقم

 إذا،  األرقام هذه يتوسط 5 الرقم سنجد،  9 8 7 6 5 4 3 2 1 الطريقة بهذه األرقام صف تم ما وإذا

 يوه،  3:  1 بنسبه تام ثبات في حوله األرقام وتدور الترقيم حيث من األساسية األرقام مركز هو

 .  أساسية مكونات ثالثة على الكون ارتكز حيث الكون مكونات ةنسب

 . ( فقط عامة معلومة هذه)  مظلمة طاقة,  عادية مادة,  مظلمة مادة

 5 الرقم حول األرقام تدور كيف نرى ودعونا
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1+9  =10 

2+8  =10 

3+7  =10 

4+6  =10 

 ويطلق 10 للرقم وهو أخر شكل(  5 الرقم)  مركزها حول بدورانها لنا يتعط األرقام هذه فإن وعليه

 ديكاجون عليه

 : والزمنية ةالسعري وزواياها األشكال تقسيم إلى ونذهب المعلومات من كثير في نخوض لن واآلن

  درجة 360 وزاويته الدائري الشكل 1

 ( 360 – 180)  زواياه،  180 وزاويته مستقيم خط 2

 ( 360 – 240 – 120)  وزواياهة ، درج 120 األساسية وزاويته مثلث 3

 ( 360 – 270 – 180 – 90)  وزواياهة ، درج 90 األساسية وزاويته المربع 4

 ( 360 – 288 – 216 – 144 – 72)  وزواياهة درج 72 األساسية وزاويته بنتاجون 5

 ( 360 – 300 – 240 – 180 – 120 – 60)  وزواياهة درج 60 وزاويته هيكساجون 6

 ة درج 51.42857143 وزاويته(  تعقيدا   واألكثر)  هيبتاجون 7

 – 205.7142857 – 154.2857143 – 102.8571429 – 51.42857143)  وزواياه

257.1428571 – 308.5714286 – 360 ) 

  45 وزاويته األوكتاجون او المكعب 8

 ( 360 – 315 – 270 – 225 – 180 – 135 – 90 – 45)  وزواياه 

 40 وزاويته نوناجونالتساعي أو  9
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 ( 360 – 320 – 280 – 240 – 200 – 160 – 120 – 80 – 40)  وزواياه

 36 وزاويته ديكاجونالعشاري أو  10

 ( 360 – 324 – 288 – 252 – 216 – 180 – 144 – 108 – 72 -36)  وزواياه

  سابقا   المذكورة المعادلة خالل من ةالسعري الناحية من قياسها يمكننا الزوايا هذه

 ( الزاوية داللة – أو+  للسعر يالتربيع رذالج)  تربيع=  الزاوية سعر

 ولنتعامل دقيقة 1440 أو ساعة 24 فاألساس الساعة فريم على أننا وبما الزمن ناحية من أما

 : إذا،  هللا شاء إن أدق لنكون بالدقائق

 دقيقة 1440 وزاويته 1

 ( 1440 – 720)  بالدقائق وزواياه،  720 وزاويته 2

 ( 1440 – 960 – 480)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 480 وزاويته 3

 ( 1440 – 1080 – 720 – 360)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 360 وزاويته 4

 ( 1440 – 1152 – 864 – 576 – 288)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 288 وزاويته 5

 ( 1440 – 1200 – 960 – 720 – 480 – 240)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 240 وزاويته 6

 – 411.4285714 – 205.7142857)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 205.7142857 وزاويته 7

617.1428571 – 822.8571428 - 1028.571429 – 1234.285714 – 1440 ) 

 – 1080 – 900 – 720 – 540 – 360 – 180)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 180 وزاويته 8

1260 – 1440 ) 

 1120 – 960 – 800 – 640 – 480 – 320 – 160)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 160 وزاويته 9

– 1280 – 1440 ) 
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 – 864 – 720 – 576 – 432 – 288 – 144)  بالدقائق وزواياه،  دقيقة 144 وزاويته 10

1008 – 1152 – 1296 – 1440 ) 

 ؟ الزوايا بهذه نفعل أن يمكن ماذا:  سؤال واآلن

 سيسلكها األشكال من شكل أي لنعرف والزمن السعر بين النسبية العالقة استخراج سنحاول:  اإلجابة

 . السعر

 : التالية بالنسب بينها فيما تتحرك ةزمني زوايا 10و ةسعري زوايا 10 ناآل لدينا إذا

 . الزمن من أسرع السعر فيها ويتحرك 1:10............... 1:3,  1:2,  1:1

 . الزمن من أبطأ السعر فيها ويتحرك 10:1............... 3:1,  2:1,  1:1

 تحرك اصح بمعنى أو يتغير ال ثابت الزمن حيث المتحرك هو ألنه فقط السعر ذكر تم انه ونالحظ

 . خرآل شكل من وتختلف والزمن السعر بين االتزان قمة يه 1:1 فالزاوية،  ثبات في الزمن

 الزاوية ونفس،  دقيقة 360 في 90 للزاوية السعر تحرك يتعن للمربع بالنسبة 1:1 فالزاوية

 . وهكذا دقيقة 288 في 72 للزاوية السعر تحرك تعنى(  الخماسي)  للبنتاجون

 4 كل ةدرج يتحرك السعر أي،   4:  1 ةنسب يوه والزمن السعر بين ثابتة ةنسب إلى يقودنا وهذا

 . القمر دورة يوه ةكوني دورة اصغر تعتبر سالفا   ذكرت كما يوه دقائق

 أزمنتها في الزوايا لجميع فسيصل االنتظام بهذا السعر سار إذ ألنه تفريق هناك ليس اآلن إلى

 وأرجو)  االختالف أين إذا.  .  ( األول الشكل)  دائري بشكل يسير السعر أن ييعن وهذا الصحيحة

 أرجو األمثلة في ندخل أن وقبل,  األخرى الزوايا في االختالف.  .  ( التالية الجزئية في جيدا   التركيز

 دقائقلبا الزمنية والزوايا بالدرجات ةالسعري الزوايا بها يتبين حيث التالية الصورة في جيدا   التركيز
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 األمثلة بعض اآلن وإليكم

 للمثلث الزمنية األولى الزاوية وقت نصف في 120 للزاوية السعر تحرك يتعن للمثلث 1:2 الزاوية

 فإن 240 نصفها إذا 480 األولى للمثلث الزمنية الزاوية أن وبما,  الزمن من أسرع هنا السعر حيث

 استخدم السعر أن نالحظ وهنا،  مثلث السير خط أصبح دقيقة 240 في 120 للزاوية السعر وصل

 . السداسي الشكل او للهيكساجون الزمنية األولى والزاوية للمثلث ةالسعري األولى الزاوية

 ؟ سداسي الشكل أن نقل لم لماذا : أخر سؤال وهنا

 . الزمن وليس السعر هو الشكل يحدد ما إذا متحرك والسعر ثابت الزمن ألن

 أن حدث ما وهنا,  أيضا   مثلث هنا والشكل دقيقة 480 في 240 للزاوية السعر يصل فقد العكس أو

 . سرعته بضعف لكن هي كما للمثل األولى الزمنية الزاوية زمن في سار السعر

 السعر وصول ييعني ؟ يعن ماذا األوكتاجون أو الثماني للشكل 1:5 بزاوية السعر تحرك:  أخر مثال

 ؟ لماذا ةدقيق 36 في – األوكتاجون زوايا أولى أنها حيث - 45 للزاوية
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 الزاوية أن وبما 5 على األولى الزمن زاوية تقسيم فيجب الزمن أضعاف 5 بسرعة يسير السعر ألن

 180 في 225 للزاوية السعر وصول العكس او دقيقة 36 خمسها إذا دقيقة 180 لألوكتاجون األولى

 . دقيقة

 وصول ييعني ؟ يعن ماذا السباعي الشكل او تاجونيباله لشكل 3:1 بزاوية السعر تحرك:  ثالث مثال

 الزمن من أبطأ يتحرك السعر هنا ألن ؟ لماذا. .  دقيقة 617.1428571 في 51.428 للزاوية السعر

 للزاوية السعر وصول العكس أو 3 في األولى الزاوية زمن سنضرب إذا,  أضعاف ثالثة

 . دقيقة 205.714 في 154.289143

 . واضحة هنا إلى الفكرة تكون أن أتمنى

 هللا بفضل السعر فيه سيسير الذي الشكل لنكتشف علينا ويجب,  معا   والزمن السعر تحرك فكرة هذه

 بالنسبة السعر تحرك اكتشاف في ونبدأ عليه القياس لنستطيع للسعر حقيقي ارتداد أول ننتظر أن

 . الزوايا على للزمن

 أن يمكننا بمعنى( في مكث) بكلمة (إلى وصل) ةكلم استبدال يمكننا:  جدا جدا مهمة ملحوظة وهنا

 السعر يصل ان قط شرطا   ليس انه هذا من ونفهم دقيقة 180 حتى 225 الزاوية في السعر مكث نقول

 . المحددة المدة تحتها أو عندها يمكث أن المهم بل معين وقت في ةمعين زاوية إلى

 الشارت على والشكل األساسي الشكل حيث من الهندسية األشكال يوه األخيرة النقطة مع واآلن

,  األصلي الهندسي الشكل عن عبارة هي الصورة بأعلى األولى الجزئية التالية الصور في فسنجد

 . يكون كيف الشارت على الهندسي الشكل عن عبارة هي باألسفل الثانية الجزئية وفي
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 الدائري 1 الشكل

 

 المستقيم لخطا 2 الشكل
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 المثلث 3 الشكل

 

 المربع 4 الشكل
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 البنتاجون 5 الشكل

 

 الهيكساجون 6 الشكل
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 الهيبتاجون 7 الشكل

 

  األوكتاجون 8 الشكل
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 النوناجون 9 الشكل

 

 الديكاجون 10 الشكل
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 : األشكال هذه على المالحظات بعض وهناك

 البد له العام اإلطار ولكن تماما   الشكل بنفس ليس التالية األشكال من شكل أي في السعر يسير قد. 1

 وما,  الواحد الشكل ضمن ةداخلي بأشكال داخلية ارتدادات هناك يكون قد أنه بمعنى.  كذلك يكون أن

 . الشكل عنده لنحدد حقيقي ارتداد أول هو فقط يهمنا

 وعليه الغالب في االنطالق ةلنقط فتعود الفردية أما,  الدورة أخر تنتهي الزوجية األشكال نالحظ. 2

 في للكسر تشير الفردية أما االتجاه نفس في الدورة لكسر تشير الزوجية األشكال أن نقول أن فيمكننا

 . االنطالق ةلنقط رجوعا   االتجاه عكس

 . ارتداداته أثناء زواياه على غالبا   الشكل يسير. 3

 يفرد شكل غالبا   األشكال وكذلك،  وهكذا زوجي,  يفرد,  زوجي,  يفرد تسلسل في تسير األرقام. 4

 . وهكذا زوجي شكل ثم

 ويبقى،  للجميع الهندسية األشكال فكرة اآلن وضحت تكون أن وأتمنى الطرح من القدر بهذا اكتفى

 10 على ييحتو خاص بروفايل بتركيب أقوم أن هللا شاء إن غدا   سأحاول أنني هو واحد شيء

 . خيرا   هللا وجزاكم. .  التوفيق وباهلل هذا األشكال تتبع الجميع على ليسهل شكل كل بزوايا شارتات

================= 

 وخارطة مرجع بمثابة يوه عمرو يالغال اخونا من رائعة تحفة حقيقة. .  هللا شاء ما هللا بسم

 هوفهم الدرس بهذا االحتفاظ ياخوان جميع من ارجو. .  الحبيب ياخ خير هللا جزاك بحق للطريق

 معلومات من لديك وبما الصحيحة البداية نقطة اختيار فقط الشارت مفتاح معك االن فانت جيدا

 الشارت الى وتنظر غيرك عن بحق متميزا تكون ان هللا بفضل تستطيع الموضوع هذا من مختزنة

 يتعط يالذ انت بل احد من توصيات الى تحتاج ولن بداياتك فى هتعلمت قد عما تماما مختلف بشكل

 . فقط هللا على التوكل سوى تحتاج ولن بنفسك ثقتك تزداد حينها النك اردت ان التوصيات

 ايضا هواشكر الموضوع هذا يف هومساهمات همجهودات على عمرو الحبيب ياخ اشكر اخرى مرة

 هيكفي فكان مقابل دون تعالى هللا هلوج هالخوان الخير وحب الذات انكار يوه الجميلة الصفة هذة على
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ي ف الموجودة المواضيع اهم من هليجعل هب خاص موضوع يف هافكار من فقط واحدة فكرة يضع ان

ه هذ ولكن. .  الكثير همن يربح وسوف هوبيع كتاب فى هافكار جمع او اخر مكان يا يف او المنتدى

 . االيام ههذ يف نجدها وقلما مقابل بدون الخير حب وهى الصفة

 واشكر هللا باذن خير على هننهي يلك الموضوع هذا يف اخير جزء يل يتبقى ياخوان االخير يوف

 . والسداد التوفيق هللا ونسأل. .  الموضوع هذا يف اضافة يبا ساهموا الذين ياخوان جميع

================ 

   4bestlife بواسطة كتبت مشاركة

 الزاوية الى وصحح دعا ثم،  1.1884 وقيمتها 810 للزاوية وصل لليورو لنسبةاب. .  عليكم السالم

 .  900 الزاوية والهدف مناسب البيع االن،  1.2180 تمثل والتي 720

 ؟ حمادة اخي او عمرو اخي رأيك ما

 يا وعلى حساباتك بدأت اين من توضح ان ممكن الكريم ياخه  . . وبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 . بالصورة كما هو الساعة فريم على الصحيح ياواالز حساب ؟ فريم
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================= 

 الجزء استيعاب تم يكون ان ارجو المتابعين الكرام ياخوانه  . . وبركات هللا ورحمة عليكم السالم

،  الوراء الى بالذاكرة سنعود جديد درس الى نتطرق ان قبل االجازة فترة يف جيدا هوهضم السابق

 هذا يف يءش كل،  بالتفصيل اليها نتطرق سوف وقلنا الجمل بعض الحديث سياق فى ذلك قبل ذكرنا

 الى تميل انها الجسيمات طبيعة من وايضا جسيم السهم او الزوج نعتبر وهنا االتزان الى يميل الكون

 نجد ما وكثيرا،  االتزان تحفظ مقابلة نقطة من لها البد الشارت على نقطة كل ان بمعنى،  االتزان

 وال هياواز يحترم ولم الشكل تغير ثم كذا زمن فى كذا شكل على بالسير الزوج بدأ لقد) يسألون االخوة

 ان بمعنى،  القريب يالماض الى تنظر ولم امامك الواقع الى نظرك قصرت النك االجابة؟  (لماذا هزمن

 ال وحتى اتزانها لتحفظ لها المقابلة النقطة تجد ان لها والبد االتزان مرحلة الى بعد تصل لم نقط هناك

 المجنون لزوج شارتات عدة فتح منكم اطلب عمليا تطبيقها ونريد نظريا النقطة ههذ عن الحديث نطيل

 : اتزان عن تبحث يالت النقاط ههذ ووضع (يالحال الدراسة زوج)

 عند عقا ولدينا 130.78 عند قاع ولدينا 131.06 عند قاع ولدينا،  132.66 عند قاع فلدينا

 يالت المقابلة النقط ايجاد ارجو) االتزان عن تبحث النقط ههذ،  126.71 عند قاع ولدينا 129.06

 .  (اتزانها تحفظ

 قمة ولدينا 136.38 عند قمة ولدينا 135.12عند قمة لدينا:  بعد اتزان لها يحدث لم قمم ايضا ولدينا

 يف امامنا يالت النقاط يه ههذ،  (االتزان لها تحدث يالت المقابلة النقاط ايجاد ارجو) 133.82 عند

 النقاط تحديد بعد هللا شاء ان نكمل. .  البعيد يالماض من لدينا للواقع اقرب وهو القريب يالماض

 . المستعان وهللا. .  نسير اين والى نحن اين معرفة لنستطيع للزوج العام التصور ووضع

================= 

   تاجر بواسطة كتبت مشاركة

 االتزان نقطة عن البحث حاولت،  فيك هللا بارك األهمية في غاية الدرس هذا أن يبدو ، حمادة دكتور

 لم لذلك ، االتزان بنقطة المقصود هو ما أصال فهمت ما نيأ المشكلة ولكن ، المذكورة والقيعان للقمم

 . هللا حفظك والتقريب بالتلميح األقل على أو لنا شرحت فهال.  . لها أتوصل
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 . الكاملة الدورة تكمل التى النقطة يه االتزان نقطة التاجر ياخ

================ 

 : سؤال هيئة على يالماش على توصية

 ؟ النقطة هذة من البيع تم لماذا اجابة اريد نقطة 100 والهدف 135.88 السعر من المجنون بيع

================= 

 هلدراست زوج محضر واحد كل طبعا. .  ذلك بعد االتزان نقاط عن نتكلم ثم اوال التوصية سبب نشرح

 وايضا بها خاص شارت قمة ولكل هل الحديثة والقيعان القمم جميع ومحضر يءش كل هعن ويعلم جيدا

 الحظ ضربات او للعشوائية مجال وال صفقة يا لدخول والمدروس الجيد العمل يكون هكذا،  قاع لكل

 الساعة فريم على وهو هعلي غبار ال يحقيق قاع هو وطبعا 126.71 عند يتاريخ قاع عندنا طبعا

،  تمام . .  عمرو اخونا هعلي اطلق كما هاالتجا شارت هو الشارت هذا ويصبح هل المقابلة القمة نحدد

 السعر محور حول يتمحور بدأ ثم بالفعل اليها الوصول وتم 131.25 يه هل المقابلة القمة ان وجدنا

 135.88 عند يتنته صاعدة ثانية دورة يف الزوج بدخول أمنب والثانية االولى الدورتين بين الواقع

 ؟ ذلك بعد يحدث ان المفترض ما اذا،  وصلها وبالفعل

 وايضا النادرة الشاذة الحاالت يف اال نقطة 200 عن يقل ماال الزوج ترد ان النقطة هلهذ البد مبدأيا

 نقطة لدينا الواقع مع نتعامل؟  المطلوب هاي يبقى. .  معها التعامل كيفية وسنتعلم حسابها سنعمل

 يماه. .  الصفقة ودخلنا هللا على وتوكلنا جيدا دراستها تمت مقومات تدعمها عندها من نبيع قوية

 :  المحتملة ناريوهاتيالس

 لدينا وايضا والزمن الشكل لمعرفة هابطة دورة انها على الحساب عندها من ونبدأ الزوج هبوط

 وال امامنا واضحة الصورة تكون يلك الشارت على ومحددة ايضا اهداف لها سابقة قمم عن تصورات

 . ممكن ربح باكبر باالستفادة اال نخرج

 هذا فوق واحدة ساعة تغلق ان ننتظر بل كثيرا ذلك يهمنا ال الزوج يصعد ان يالثان االحتمال

 يف نضعها ولكن الحدوث نادرة هوهذ ثالثة صاعدة دورة فى سيبدأ الزوج ان تاكدنا وعندها المستوى
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 اسفل الى ييات حتى هننتظر المنطقة ههذ حول يتمحور ان للزوج البد الحالة ههذ يف. .  حساباتنا

 ربح دون منها نخرج ان لنا يينبغ ال ذهبية نقطة امام الننا ربح أيب نخرج ثم نقاط بعدة دخولنا نقطة

 .  منها االستفادة ويجب

 نقطة عن ابعيد ويذهب المستوى هذا متجاهال هصعود الزوج يواصل ان:  شاذة يوه النادرة الحالة

 وقلما جدا والنادرة الشاذة الحاالت ضمن من هوهذ رابعة صاعدة دورة الى يصل ان ويمكن دخولنا

 الجيدة المال راس ادارة دور يتأي الحالة هذة فى. .  الشهير مايو 6 يوم بالفعل حدثت يوالت تحدث

 يالسعر المحور الى سيعود هالن ابدا الصفقة من نخرج وال نقطة 500 االقل على الحساب تسند يالت

 . الصفقة من بسالم نخرج وعندها هذا الهام

 . المستعان وهللا. .  ومحسوبة مدروسة علمية بطريقة الصفقات يف للدخول العام التصور يكون هكذا

================ 

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 3.6.2010 يوم في 135.88 عند الثانية اتزانه نقطة 171.26 القاع يجد الم. .  حمادة دكتور
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 عشان الساعة فريم يباشا بقى هات. .  الدماغ وتشغيل الكالم هد ههو الليث ياخ عليك ينور هللا

 . مالحظاتك يواعطين 135.88 النقطة عند حصل يالل هاي وشوف الساعة فريم على حاليا دراستنا

=============== 

   4bestlife بواسطة كتبت مشاركة

 القمة من اليومي الفريم على الحسابات من كتبتها اللي االرقام اليورو لمثال بالنسبة حمادة استاذ

،  1.2180 عند كانت الثانية الدورة ونهاية،  1.3620 عند كانت االولى الدورة ونهاية،  1.5143

 تمثل والتي الثالثة الدورة من 90 الزاوية السعر استهدف 1.2180 اسفل يومين اغالق وبعد

 الى السعر وصل وقد،  ( الثانية نهاية 720)  الثالثة بداية 0 الزاوية الى عاد واالن،  1.1884

 . سؤالي ارسلت التحليل هذا على بناء 1.2271

 يتحرك ان للزوج الممكن من هان حساباتك يف ضع ولكن بوطةضم يالدايل على حساباتك الكريم ياخ

 توحيد من البد ولذلك الساعة على كاملة دورات تمثل الحركة ههذ يالدايل على زاوية الى زاوية من

 يف هحريت شخص لكل ذلك بعد ثم اوال يءالش نتقن يلك جميعا امامنا الدراسة زوج وتوحيد الفريم

 ه .ل ىءيترا كيفما هوليتؤمس على هصفقات ودخول هيختار زوج يا دراسة

=============== 

   batttot بواسطة كتبت مشاركة

 كل صياغة اعيد ان طباعي من فأناة حماد الدكتور اخي معذرة. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 وهي 131.74 عند صفر ةالزاوي ضع رجاء ولذلكى اخر زوايا من واراه الخاص بتفكيري اتلقنه ما

 ذلك من 135 و 90 و 45 ةالزاوي مكان حظ وال صاعد االتجاه واجعل 136.37 ةالقم دورة نهاية

 التعقيب ارجوة ، هابط ةدور يبدأ ان قبل 136.96 ىال ىحت او 136.37ى حت صاعد السعر ان اعتقد

 . خطأ رأيي كان اذا ومعذرة ةلالهمي

 . والصواب الخطأ تحتمل ةشخصي ةمخمخ تسميتها احب كما او اجتهادات اال هذا فما
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 النتيجة نفس يتؤد وكلها امامك التصورات كل هللا شاء ان بيننا خالف ال batttot الدكتور حبيبى

ي ستوب هو لتصورك هدفك يكون وممكن يلتصور التمحور فترة هو لتصورك الهدف يكون ممكن

 يتاريخ يحقيق لقاع ثانية دورة لنهاية يتصور وضعت انا،  وافضليات ثوابت هناك ولكن يلتصور

 جميع لها وضعت لذلك يمع لفتتخ ان الممكن من ذلك من وبالرغم جيدة دراسة هودرست

 . ناريوهاتيالس

 الزوج وتحرك الحساب عندها من وبدات سابقة لقمة اولى دورة نهاية على تصورك بنيت انت

 الهبوط يف بدأ ان تحترس ان يجب ولكن. .  مشاكل هناك ليس للشكل المتوقعة ياواللز تماما متوافقا

 . المقابل االخر التصور فلديك

================= 

 KHALEDXX بواسطة المشاركة

 مش المربع على ؟ 135.88ال جبت ينو من يذاستا رنيذاع بس. .   حمادة ذاستا لك شكر الف

 . بالتوفيــــــق. .  دمي ثقل على رنيذاع . . بصراحة القيها

 المسجل القاع حساب عملت فقط وبسيط سهل الموضوع. .  بس هكد هلي نفسك محير انت خالد ياعم

 صفقة نعقد ان تستحق اال،   النقطة ههذ تمثل ماذا بنفسك وشاهد عليها شرؤالم ضع،  126.71 عند

. تعليقك يواعطن واستنتج الصورة ههذ تفضل ؟ فقط نقطة 100 بهدف عندها من بيع
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==================== 

   MAMDOH111 بواسطة كتبت مشاركة

 جان الستراتيجية ورشة تفتح أن أتمنى ياباشا عندك طلب يل باشا ةحماد العزيز يوصديق يأخ

 من األكثر الموضوع لهذا المحترمين لألعضاء ةالمهم المشاركات كل عن ملخص عن ةعبار وتكون

 ي .ياغال ردك انتظار يوف االستراتيجية لهذه عليه تعمل ياباشا أنت مؤشر بها يكون وأن رائع

 الموضوع. .  معايا ركز بص بس يغال يا اوامر يعند طلباتك. .   ممدوح العزيز يوصديق يحبيب

 فقسم،  التوصية سبب معرفة دون توصيات وخالص االهداف تحقق لتوصيات ناجحة ورشة من اكبر

 ملخص فى هجمع يمكن وال بكثير اكبر الموضوع ال. .  الناجحة التوصيات من الكثير هب التوصيات

 تكون ان راعيت يان بالرغم الموضوع هذا يف كلمة فكل. .   ال مباشرة السوق على وندخل أهنقر

 بتعمق للتفكير افاق لك تفتح كلمة كل المعقدة الصعبة المواضيع الى اتطرق ولم الفهم وسهلة مبسطة

 واسع هبحر علم فهذا محدودة ال افكار وتخرج وتبدع بل بنفسك وطريقتك استراتيجيتك تخرج وتجعلك

 . حدود هل وليس

 تكون ان يمكن بل بها خاصة ورشة لها يفتح ان تستحق معلومة كل ان سابقا لك قلت كما يوصدقن

 اطلق ؟ وتوصيات ورشة هيئة على الموضوع هذا نقصر ان تريد فلماذا االستراتيجيات انجح من

 حاليا يفعل وكما Batttot الدكتور فعل كما جديدة بافكار لنا يتات يلك يسبح هودع لفكرك العنان

egyptnile فهو هدف صاحب اخونا وايضا الثقيل العيار من بقنبلة ليفاجأنا الخفاء فى يفكر فهو 

 .والسداد بالتوفيق وللجميع لهم وندعو صمت فى يفكرون الكثيرين ان واعلم مفاجأة الى يحضر ايضا

 المشاركات بجمع aassalam اخونا قام فقد الموضوع لهذا ملخص اردت ان العموم وعلى

 . عم يا شباب هلس انت محمد بو يا نشاط شوية وعايزين اليها الرجوع يمكنك المهمة والمؤشرات

 ي .يالغال تحياتى تقبل

================== 
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   amg00099 بواسطة كتبت مشاركة

 تفضل ، الكاملة الدورة تكمل التي النقطة نهاأب اإلتزان لنقطة تعريفك من فهمنا كما ةحماد دكتور أخي

 كانت لكن ، إستخرجناها التي النقاط نفس وهي درجة 360 ـال تمثل والتي اإلتزان نقاط بذكر األخوة

  : القاعين على ةوقف لك

 133.64 االتزان نقطة 129.06

 131.25االتزان نقطة 126.71

 : القمة و

 131.75 االتزان نقطة 136.38

 للقاعين درجة 360 تمثل بإنها علما المذكورة للنقاط اإلتزان بنقاط تقر لم لماذا لنا توضح تكرمت فلو

 . كبير طرق منعطف أمام نناأب أشعر ؟ نقاط الثالث لهذه اإلتزان نقاط معرفة يتم وكيف؟  القمة و

 الينا الباب سيفتح هالن،  جدا هازعل كنت هد السؤال سألت مكنتش لو عارف انت. .  عليك يفتح هللا

 الكالم هيفهموا ءزيايالف بتوع الجماعة. .  جدا الهامة المقدمة هبهذ ياسمحل فقط،  والتفكير للتعمق

 مستوى من االلكترون انتقل اذاه ، في يدور هب خاص طاقة مستوى الكترون لكل. .  جدا كويس هد

 من ينتقل ان نروااللكت حاول اذا،  جدا كبيرة طاقة تنتج اقل طاقة مستوى الى هفي يدور الذى الطاقة

 هب مسلم يعلم كالم هذا. .   كبيرة طاقة الى يحتاج همن االعلى الطاقة مستوى الى هطاقت مستوى

 مستوى ان وهنفترض االلكترون هو الزوج ان هنفترض طيب. .  النقاش او للجدال قابل وغير

 بالتفصيل هالي يسنأت اننا وذكرنا سابقا قلنا يالذ الكالم سيفسر وهذا بها يقوم التى الدورة يه الطاقة

ه تجعل يالت يوه هائلة طاقة تنتج الثانية الهابطة الدورة الى وينزل هابطة دورة يف الزوج يبدأ عندما

 6 يوم بالفعل حدث ما وهذا توقف دون ثالثة او هابطتين دورتين يكمل ان الممكن ومن بسرعة يهبط

 عقارب عكس يكون الطواف الن،  الكعبة حول الطواف ايضا مايفسر وهذا ايضا كثيرا ويحدث مايو

 يمكن وال الساعة عقارب مع يكون الصاعد هاالتجا اما سابقا ذكرنا كما هابط هاتجا يا الساعة

 . الساعة عقارب مع الكعبة حول للطواف
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 يحدث سوف الساعة عقارب مع فقط واحدة دورة يكمل هاجعل او ذلك قبل بالطواف قام حد يا لأساو

 كما هالن الساعة عقارب عكس الطواف بجعل وجل عز المولى حكمة من وهذا يكمل ولن اجهاد هل

 تعب يبا االحساس ودون وسهولة بيسر بالطواف المعتمر او الحاج تمكن هائلة طاقة تنتج ذكرنا

 جديدة دورة يف دخلنا وكلما الساعة عقارب عكس تكون الهابطة الدورة ان اتفقنا اذا،  (هللا سبحان)

 وتحتاج الساعة عقارب مع تكون الصاعدة والدورة بسرعة بالهبوط الزوج تمكن كبيرة طاقة ينتج

 .  جديدة صاعدة دورة يف تدخل يلك كبيرة طاقة الى

 . المستعان هللا. . و اوال الكالم هذا لتستوعب ذكرتها يالت االمثلة شرح قبل المقدمة ههذ مع اتركك

================= 

 نقطة ان ستجد 129.06 عند القاع الى نظرت لو الكريم ياخ. .  السابقة المقدمة بعد الموضوع نكمل

 الزوج تجاوزها لقد النقطة ههذ الى انظر ولكن ووضعتها تفضلت كما،  13364 هى المتوقعة االتزان

 تحفيز او اثارة حدثت لقد ذلك وتفسير اتزان النقطة ههذ تصبح لم اذا،  كاملة بساعة بعدها واغلق

 جعل مما ذلك الى ما او اخبار من اخرى عوامل يا او السوق صناع تدخل من عوامل بعدة للزوج

 يحتاج هالن يكمل ان يستطيع ال هان ذكرنا وكما االعلى الطاقة مستوى الى هويتج همدار يترك الزوج

 الى ينزل ان هعلي يجب لذلك االتزان عن يبحث وهو مستقر غير الزوج اصبح الوقت نفس يوف طاقة

 ويبحث للصعود وعاد هبط وبالفعل الصعود معاودة من هتمكن طاقة يكتسب لكى االقل الطاقة مستوى

 نقطة يه كورةذالم النقطة تعد ولم الصاعدة الثانية الدورة نهاية يوه هل الحقيقية االتزان نقطة عن

 ه .اتزان

 الصعود مواصلة من هتمكن طاقة يكتسب يلك االقل المستوى الى يهبط لها الصعود عن عجز وكلما

 . كورةذالم النقاط يباق على الكالم هذا تطبيق ويمكنك

================= 

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 270 الزاوية من يرتد ان بد ال هل يعني ؟ الزوايا من لالرتداد معينة قاعدة هناك هل. .  حمادة استاذ

  ؟ طريقه يكمل ان قبل 180 الزاوية الى مثال
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 ده .ارتدا ياواز لمعرفة دورة يا يوف الزوج هب يسير يالذ الشكل معرفة يه الليث ياخ القاعدة

=============== 

   amg00099 بواسطة كتبت مشاركة

 إتزان لنقطة الزوج تجاهلي أن بمجرد نهأ سطورك من أستشف إذا. .  الفاضل أخي خيرا هللا جزاك

 السعرية الزاوية) النقطة هي الحقيقية اإلتزان نقطة تكون،  133.64(  360 سعرية زاوية)  ةمتوقع

 عمرو أستاذ تفضل والتي الطريق خارطة على بناءا التالية الدورة نهاية تمثل التي و 135.88( 720

 . بدايتها نقطة 126.71 يمثل التي و التصحيح شارت خالل من برسمها مشكورا

 كما التالي التساؤل لدي به تفضلت ما خالل فمن ، األلكترون بحركة السعر حركة لربط مني كمحاولة

 أي)ة طاق يستهلك فإنه أعلى طاقة مستوى الى أقل طاقة مستوى من األلكترون لينتقل فإنه معلوم هو

 ةطاق يفرغ فإنه أقل ةطاق مستوى إلى أعلى ةطاق مستوى من إنتقاله أما( ةطاق الى يحتاج أنه

 أو  ؟ عليا مستويات الى توصله ةطاق يكتسب فإنه أقل ةطاق مستوى الى السعر بعودة كيف فأتسائل

 أقل؟ ةسعري لمستويات عودته بعد ةالطاق هذه يكتسب أين من باألحرى

ه ، االتجا فى هل ومضاد المقدار يف هل مساوى فعل رد فعل ولكل. .  تستحدث وال تفنى ال الطاقة ياخ

ي ف هل مضادة ولكن لها مقابلة طاقة تقابلها اقل طاقة مستوى الى هبنزول افرغها يالت والطاقة

 ة .ببساط الفكرة يه ههذ. .  الصعود يعاود هتجعل اخرى تحفيز عوامل وجود مع و هاتجاه

=================== 

 يالنشغال نظرا المتابعة وقلة التاخير عن منكم اعتذر ياخوانه . . وبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 يونيو -21  يوم بان لتنبيهكم االن التواجد علي يجب كان ولكن جديدة طرق على التجارب ببعض

 الحذر يرجى لذا نوع يا من تحاليل يا وال حسابات يال تخضع ولن عادية غير ايام يونيو - 23و

 . الظالمين على هللا لعنة جميعا وقولوا هللا اال الغيب يعلم وال واعلم اعلى تعالى وهللا االيام ههذ فى

 . المستعان وهللا

================== 
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 يدخل احد ال ارجوكمه . . يوني 23 يوم وايضا اليوم التداول من رذالح كل رذالح اكرر الكرام ياخوان

 من نوع يا وال المقاومات وال الدعوم وال االخبار وال التصاريح تغركم والي الحقيق هحساب على

 . فاشهد اللهم بلغتهل  اللهم. .  التحليل انواع

================== 

  Batttotكتبت بواسطة  مشاركة

 هذه سجلت قد كنت وانا االيام هذه في التداول من الشديد يركذتح تكرر لقدة . . حماد الدكتور اخي

 االيام هذه يجعل الذي ما اعرف ان اريد واالن. .   علي واشرت سبق كما ةفتر من عندي التواريخ

 تقول كأن الطريق اول يقع اين تقول ان يكفي جدا معقد وعضالمو كان اذا ىحت وارجوكة . . مميز

 ماسوني معتقد في هام تاريخ او ما هيئة تدخل او ما كوكب دورة مثل مثال السبب عن تلميح مثال

 ىحت شرحا وليس لمحة هو اريده فما فكرنا يتشتت ان من تخش وال القبيل هذا من شيء اي او مثال

 . الموضوع سياق عن نخرج ال

 االكتفاء ويمكن اقتربت واالمريكية االوروبية ةالفتر اهداف تحققت طريقتي حسب ىعلة : ملحوظ

 ىعل ةمتبع ةطريق بأي يلتزم ال السوق ان والمفروض فكيف اكثر اربكني ما وهذا حاليا الربح بهذا

  ؟ المعتاد سلوكه في له متوقع هو كما سار السعر ان،   ليوما لذلك تنبيهك حسب

 نفس في يسير كان ان بعد دوالر اليورو عكس يسير والمجنون السوق افتتاح منذى : اخر مالحظه

 ؟  بتنبيهك ةعالق لهذا هل اتجاهه

 ما فهم ىعل تساعدني ان ةحماد دكتور منك ارجو فلذلك. .  ةالمشارك هذه لكتابة دفعني ما هو هذا

 . خير كل هللا زاك. . ج النقاط هذه وتوضيح االن يجري

===================== 
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   الباوند حبيبي بواسطة كتبت مشاركة

 لم بمعنى مكسب بدون بهدوء الخروج تم طريقتي وبحسب الجمعة يوم من الباوند على عقود عندي

 حين في االحمر االكسير أنها ويظن قناعات عنده حمادة األخ. .  تمام شيء وكل ضدي السعر يمشي

 يصوره ما ألن للمتداولين ارباك يسبب بالتهويل يُشحن الذي الجو هذا أخرى ُطرق لهم االخرين أن

 . المتداولين خلّف يلال رؤوس على قوسين قاب أو وقعت قد" الصاخة ما الصاخة" أن حمادة االخ

 سيصعد زوج او القاع الى يسيهو معين زوج ان واقول العام على موضوع افتح لم انا الكريم ياخ

 هاقول فيما ما نوعا ثقة هلدي هيدخل الذى ان اعتقد موضوع يف يرذتح كتبت فقط. .  السماء عنان الى

 اشعر مازلت يالنن. .  الغير فقط ياخوان مصلحة على والخوف النصح سوى اغراض يا يل وليس

 يعند مسجل هان العظيم باهلل واقسم. .   الشهير مايو 6 يوم حدث فيما يالخوان يتنبيه لعدم بالذنب

 العام نهاية وحتى 23 يوم وايضا 21 يوم وايضا هيوني 4 يوم وايضا الخطورة شديدة االيام من هان

 ي .لد مسجلة االيام

 هللا اال الغيب يعلم ال هان يكالم واتبع بسيطة بفترة االيام ههذ قبل يرذوالتح يبواجب اقوم ان قررت لذا

 فما هغير وال الكيبل على داخل بانك علم يل يكن ولم. .  شراء او بيع بتوصية اقم ولم يرذالتح فقط

 الجمعة قمة كسر بعد بنفسك وانظر الذهب شارت افتح. .  الذهب على داخل تكون يمكن يادران

 يالت طرقك لديك وطالما. .  بعدها حدث ماذا انظر يصاروخ بصعود يءتنب اروع وال بشمعة يالماض

 واعمل ياخوان هتنبي فى استمر سوف هللا باذن يولكني . . امثال المهولين بكالم تهتم ال تربحك

 ي .تحيات وتقبل. .  ظهرك وراء هترمي اوه ب تأخذ ان الحرية ولك يضمير يعل همايملي

================= 

 بهدف بيع ادخل سوف هللا باذن عندها ومن 1.5199 عند قمة تكوين بصدد هللا باذن الكيبل للمتابعة

 1.5199 اعلى ساعة شمعة اغالق حالة يف الدخول نقطة من الخروج يا صفر وستوب نقطة 100

 .  األسباب ذكر البداية من الموضوع معنا تابع من ارجو الدخول نقطة الى للعودة واالنتظار

 . المستعان وهللا

================ 
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   NFL بواسطة كتبت مشاركة

 من أقوى تكون الهبوط دورات أن وبما أنت كرتهذ اللي السعر عند صعود الثانية الدورة إنهاء

 . دورتين أو هابطة دورة وبدأ السقوط هو الراجح اإلحتمال نذإ الصعود

 قمة اكبر تاريخ من تاريخية كبرى صاعدة دورة داخل ستكون الهابطة الدورة ههذ بالك يخل بس تمام

 . فقط نقطة 100 الهدف جعلت لذلك 1980 سنة للكيبل حدثت

================ 

   االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 فقد لسؤالك بالنسبة..   هللا شاء ان شر تشوف وما دكتور يا ةالسالم على هلل الحمد. .  عليكم السالم

 اتجاه وعارف يوم كم من حاسبها كنت المتوقعة القمة فهذه وبالمناسبة 1.4229 قاع ادنى من حسبنا

 ثمرة هي القمة بهذه ومعرفتي.  المنتدى في االعضاء بعض من الحاصل التخبط ظل في الباوند

 . هللا حفظك معنا مجهودك

 هللا بمشيئة الباوند وصول الى واشرت 8.5 ماركوف االخ موضوع في امس كتبته ادناه واالقتباس

 . وتقديري تحياتي فائق تقبل 720 الى

 ههدف وتعرف الزوج وتراقب تجلس ان ييكف. .  االيام تلميذ مش االيام استاذ بقيت انت بقولك مش

 هذا هشفرت مفتاح معك فانت الزوج على والتطورات االخبار جاءت ومهما الوقت طال مهما القادم

 الالزم والزمن الهندسية االشكال حساب يوه الكثيرين حيرت يالت الثانية للنقطة وبالنسبة. .  اوال

 ان يلزمها ولكن جدا سهلة انها بالرغم اليها الوصول يحاول من ستتعب يفصدقن لالهداف للوصول

 معرفة تستطيع يلك. .  ايضا يوالشهر ياليوم حتى الدقيقة فريم اول من والقيعان القمم بجميع تلم

 من على جدا شاق يءش وهذاي ، هندس شكل يانه وعلى دورة يانه على الحالية الزوج حركة

 .  كثيرا يتعمق ان يريد من اال هيتتبع

 اخونا هل قال عندما وهوه رد على تعقيب يل ولكن بالفعل هقرأت فقد ماركوف اخونا رد الى وبالنسبة

 صحيح والعكس هفاجاب الزمن ينتظر ان السعر فعلى الزمن السعر سبق واذا السعر=  الزمن ان صقر
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. .  ومتغير ثابت بين هنا والعالقةيء ، ش يا ينتظر ان للزمن يمكن فالي  .. اعتراض يابد هنا

 او تبطئ او تسرع ان يمكن وال ثابتة الزمن حركة يا. .  الزمن هو والثابت السعر هو المتغير

 . المستعان وهللا. .  صدر رحابة بكل االخر يالرأ واقبل أيير مجرد هذا تتوقف

================== 

   triqooo بواسطة كتبت مشاركة

 احاول الذي ولكن 1.5199 الرقم عند اخرى مرة صاعدة 360 كاملة دورة سينهي الباوند ان اعتقد

 نتيجة الى الوصول استطع ولم جدا جدا تعبت الحقيقة وفي الهندسية باالشكال الزمن هو اربطه ان

 الصاعدتين للدورتين توضيحي شارت. .  مؤكدة

 

 144 لمربع صورة 
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 ؟ صحيح الرسم هل:  همسة

 على الصاعدة الدورات تحسب ان يمكن ال. .  تعقيب يل ولكن. .  الكريم ياخ بوطةضم حساباتك

 تفاصيل من كثير يستخف يالدايل شمعة الني اليوم الفريم على الشارت على وتضعها الساعة فريم

 ياليوم على شرؤالم اعدادات فاجعل ياليوم الفريم على عملت وان ياواالز على الزوج تاارتداد

 . سوينجات صفقاتك ستكون الطريقةه وبهذ االرتدادات لتحسب
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 فبالفعل لالرتداد 50 نسبة فوق وضعتهم ينالذ السهمين يشير ماى ال اعرف فال يالثان الرسم عن اما

 يعلم وال محاولة يثان من هللا باذن يكسرها ان اتوقع يولكن 1.5123 عند النسبة هذة من الزوج ارتد

 . الغير فقط توقع مجرد. .  هللا اال الغيب

================== 

 االيام تلميذ كتبت بواسطة مشاركة

 حق على فأنت:  ماركوف االخ رد على العتراضك بالنسبة. .  االطراء على وشكرا يادكتور بك اهال

 اللي ةوالبرمج النظم بتحليل يذكرني االن ندرسه اللي ان دكتور يا عارف.  . علي فاتت ولألسف

 . دماغك ينفجر واال توصل حتى ةالفكر في وتتعمق بخيالك تسبح يخليك

 طبعا ، سينعكس فانه الهدف الى السعر يصل ولم الزمن انتهى اذا يقول من هناك : المهم في خلينا

 ماركوف االخ مع اتفق جان طرق في كمبتدئ وانا نظره وجهة من ةالفكر هذه يرفض ماركوف االخ

 !! تعلمته ما على بناءا!  ءالشي هذا في

 تكون شكل كم شوف الثانية الدورة ينهي انالى  الطريق وفي كاملة دورة انهى مثال   الباوند وخذ

 تحدد ان تستطيع ال ، الخ..... مثلث ةومر مربع يكون ةمر تصحيح و صعود الدورتين هاتين خالل

 . الساعة فريم عن اتكلم وانا( ! 360 الى صفر من) يهمني ما وهذا ةللدور واضح شكل

 . الزمن لمسألة اعمق لفهم نحتاج باننا اعتقد

 الدورة اربط ان بالضرورة ليس:  اليها توصلت التي والنتيجة المسألة بهذه كثيرا بالتفكير بدأت

 وعند منها ابدأ وقيعان قمم يوجد الدورة هذه داخل فمن.  معين بشكل 360 الى 0 من سيةيالرئ

 تجاوز السعر ويكون ةجديد قمة تكون حتى جديد من بالحساب ابدا مثال قاع وتكون الزمن انتهاء

 خاضعة غير 360 الى 0 من لكن.  الدورة نهاية الى نصل حتى وهكذا.  تأكيد بكل السابقة القمة

 . ايام لعدة وغالبا ساعة 24 من اقل في تنتهي فاحيانا   ، نظري وجهة من حسابه يمكن زمن او لشكل

 . وتقديري تحياتي فائق تقبل. .   الطالةا على آسف

 االخرى؟ الفريمات عن منفصل الساعة فريم هل. .  سؤال اسألك سوفي : الغال االيام تلميذ ياخ
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 المشكلة لكن بالثانية هوصول زمن ونعرف يالهندس الشكل نتتبع ان نستطيع هنا منفصل كان اذا

 اطار فى هنفس وهو اقل فريمات على كثيرة دورات بداخلها الساعة فريم على الدورة ان يف تكمن

 المخصص هزمن يف هدورت يينه ان يريد فريم وكل كبيرة فريمات على اكبر دورات يف اصغر دورة

 متداخلة ازمنة فى بعضها مع هندسية اشكال تداخل من يمنع وال. .  االتزان مرحلة الى ليصل هل

 . ايضا

 والمعنى مرة من اكثر واثبتها صحيحة هفهذ هاالتجا نعكس الزمن يينته عندما يمقولت بخصوص اما

 من يغير بدأ السعر ان همعنا هذا الهدف الى السعر يصل ولم هدف الى الوصول زمن انتهى اذا منها

 ان بالفعل وحدث هاقصد ماكنت هذا اخر فريم على اخر شكل الى او اخرى دورة الى الدورةه هذ

 يا هاالتجا نفس يف يسير ثم قليال ينتظر بل يعكس ال اخرى احيان يف ولكن توقعنا كما هاالتجا عكس

 . ايضا هاالتجا نفس يف هولكن اخر وفريم اخرى ودورة اخر شكل الى يتغير هان

 . االن وضحت الصورة تكون ان ارجو

===================== 

 aalaa_bbكتبت بواسطة  مشاركة

 النقاش أسابد. .  جدا شيق موضوع دكتور ةالعافي يعطيك هللا. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 .  الزمن سير خط عكس مع البداية الى النهاية من فيه

 الشراء يتم ال لما الهدف عند يقف االن والسعرة نقط 100 بهدف 15199 من بيع:  االول السؤال

 . فيك هللا بارك. .  االجابة بعد انيثال السؤال. .  الدخول منطقة بهدف

 من الطريق فى نسير ان المعقول من هل،  الطريق مراحل اخر يف يا الثانية الدورة نهاية يف الننا

 افضل الفرصة فوات ؟ صفر فيه والستوب يةذفوال اعتبرها نقطة من البداية من هناخذ ام هنهايت

 السباب ثقلنا بكل ندخل الهابط هاالتجا يف ان سابقا ذكرنا ثانيا. .  اوال هذا الخسارة من مرة مليون

 . رذبح الدخول الصاعد هاالتجا اما سابقا فصلناها كثيرة

================== 
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  aalaa_bbكتبت بواسطة  مشاركة

 على بدورة تدخل ممكن النه قليل يعني نقطة 100 بس هدفك ان ذكرت انك مع مقنعة غير اجابة

 ة .صاعد دورة وهي االكبر الفريم

،  هدفها تحقق لم زمنية دورة الي مواربا الباب يجعل انه تحس اال الدورات تشابك:  انيثال السؤال

 أوستبد انتهت او ةنازل الفريمات على واقصد االصغر والدورة صاعدة االكبر الدورة كانت اذا بمعنى

 الدورة ياعمي نقول عندها..   استوبها ضربت او بالنزول هدفها تحقق ولم نازلة مثال جديدة دورة

 . 2=1+1 الزم العلم هذا ان باعتقادي انا،  حدث ما حدث لذا صاعدة االكبر

 . مقنعة االجابة تكون ان وارجو. .  االجابة عند ثالثال السؤال

 توصيات وليس يتعليم موضوع هذا اوال. .  ايضا مقنعة تكون ان واتمنى ساجيبك ياستاذ يا يماش

 منها الغرض وليس يتعليم هو منها ياالساس والغرض منها متاكد كونبف توصية اضع وعندما

 توصية وليست وهكذا والستوب الدخول اسباب نضع الننا ذلك الى ما او اهدافها بتحقيق التفاخر

 . مبهمة

 دورة نهاية من قريب اصبح هولكن تاريخية كبرى صاعدة دورة يف االن هو الكيبل ان اعلم ثانيا

 اقرب وهذا نقطة 100 يهبط االقل وعلى عندها يقف ان هل البد الساعة على صغرى ثانية صاعدة

 االمر ان ويبدو ابعد فيما نبحث ثم اوال همن يننته ؟ بعيد يءش عن ونبحث هنترك لماذا امامنا يءش

 الدورات نهاية لكن بها الخاصة واالزمنة االشكال يف تختلف المتداخلة الدورات . .  لديك اختلط

 تاالرتدادا نسب وايضا صغيرة فريمات كانت مهما السعر ترد قوية نقط يه الفريمات لكل الثانية

 للخسارة مجال ال يا الدخول نقطة هو ستوبنا ان ذلك قبل ذكرت. .  السعر ترد ايضا 144 مربع على

 الطريقة على بناءا لها توصيات وضعت اخرى ضيعامو من امثلة اعطيك ان اردت وان هللا بفضل

ي لك هنهايت من تبدأ ان ال الموضوع بداية من تبدأ ان البد انك واعتقد،  بنفسك للتتاكد لك اضعها

 كنت اذا اال توصية اضع وال مسئولية يا من ابدا اتنصل ال وانا. .  لديك مبهمة تبدو اشياء لك تتضح

 يالن التخف هابطة دورة وال صاعدة دورةي د يياعم اقول لن االستوب ضرب واذا منها متاكد
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 وليس بطضبال الهدف تحقيق بمثابة االستوب يعتبر فهنا هسبب وذكرت االستوب وضعت ببساطة

 . فرق بينهما

 وكل جميعها الطب كلية مناهج ساعطيك ياوك،  (2=1+1 علم فهذا) خيرةاال الجزئية عن اما

 ساطلب بعدها ولكن كامال هتحدد الذى الوقت يف تقرأها وسادعك بها مسلم علمية حقائق المناهج

 صريح علم تعلمت فلقد حجة يا لديك فليس جراحية عملية يتجر يلك العمليات غرفة تدخل ان منك

 ! 2=1+1 هب مسلم ايضا وهو هيدرسون الطب كلية طالب جميع

===================== 

  aalaa_bbكتبت بواسطة  مشاركة

 دورة بداية الصغرى انتهت السؤال محور هنا. .  عملك في ومجد مخلص انك في مطلقا اشك ال

. .  مثال الصاعدة الدورة انتهاء بعد اصغر دورة بدأتلي ، االص باالتجاه مازالت االكبر الدورة ةجديد

 بسيط وبشكل اخر بمعنى يعني،  بالتداخل مايتعلق وهو طرحته الذي االستفسار هنا حمادة عزيزي

 على ةالحرك فهم في للبساطة اكثر العودة وكانه االمر يجعل االكبر واستمرار االصغر الدورات انتهاء

 ةالنقط هذه في الزوج ان في جدا بسيطة اسباب اعطيك حتى االصغر على نقاطك هات بمعنى الشارت

 . يصحح او مثال سيرتد

 مازالت الدورة لماذا ئالمبتد هيفهم جدا بسيط تعليل ةببساط العطيك االكبر الفريم على اطقمن وهات

 السريع القطار هو كما بالزمن الحركة ارتباط من القصد. .  جيدا يصلك لم القصد يمكنة ، مستمر

 . ازيد وال بكارثة التسبب ممكن خلل اية بالحرك ةدق بالوقت دقة محطات. .  الثم باليابان

 . فيك هللا بارك. .  كثيرا اعتذر. .  تعجبك لم اسئلتي يمكن

 من ابدا غضبأ ال انا ياخ. .  بقوة يرد السوق هو ها ؟ شراء ندخل لم لماذا االن عرفت الكريم ياخ

 . وقت يا يف بك مرحبا. .  محالة ال جاهل فهو هيأبر ينفرد ومن كثيرا منها اتعلم فانا االسئلة

================== 
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   عرابي بواسطة كتبت مشاركة

 النيل ىعل كثيرة ياراض ولدينا اجدادي مهنة فهي،  الغالب في ازرع سوف الفوركس سوق توقف اذا

 . تيسر ما لنا ويرسلون االن اهلنا يزرعها لحين تركناها يزرعها من تجد ال هلل والحمد

 فين هتروح راخ سوق يف تدخل فسوف يوتشتر تبيع ان ستضطر زرعت لو يعراب ياعم بردو ماهو

 ي .غال يا يتحيات تقبل. .  وراك وراك السوق

=============== 

   mohamed said بواسطة كتبت مشاركة

 . دماغنا نشغل عشان ةجديد ةمعلوم منتظرين. .  يمااد بخير تكون يارب وة حماد يا حميدا عودا

 وهذا دماغك تشغل عشان سؤال هيئة على ولكن جديدة معلومة ياخ تفضل. .  محمد ياخ لك شكرا

 ان جميعا نعلم،  جان باساليب والعمل يالزمن التحليل خبراء الى فترة منذ مطروح اساسا السؤال

 هاالتجا يف الساعة عقارب هاتجا يف االرقام يباق تدور ثم( 1) الرقم همركز يكون التسعة مربع

 هناك نجد ولكنه يمين على ويكون هل السابق الرقم يعلو رقم كل يا الساعة عقارب هاتجا يف الصاعد

 هيسار على يكون ذلك من وبالرغم( 1) الرقم من اعلى( 2) الرقم ان نجد القاعدة ههذ عن شذوذ

 . تفسير نريد ؟ لماذا

================ 

   NFL بواسطة كتبت مشاركة

 . 5199 ـل الصعود يكمل لم الباوند الهبوط ذاله تفسير هناك هل:  الؤس عندي لكن. .  شباب موفقين

 يوالت 144 مربع على% 50 ارتداد نسبة لكسر محاوالت هى بل..   الكريم ياخ هبوط ليس هذا

 عن عجز هولكن الثانية المرة يف كسرها يتم وتوقعنا مرة اول السعر ردت انها باالمس اليها اشرنا

 . تابتة التالتة هللا وباذن ذلك
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================= 

   aalaa_bb بواسطة كتبت مشاركة

 اال ماهو االسئلة من قصدي فهمت انك هلل الحمد. .  عليكم السالم. .  العافية يعطيك هللا حمادة اخ

 : المطروح المثال من نبدا..   بعد تساؤالتي على االجابة تتم لم لكن منكم التعلم

 قياس بدون كماهو الشارت الى رظبالن لكن تشاء كما سميها 50 نسبة او االسبوعي على 120 زاوية

 لذا جدا قوية مقاومة منطقة هي 15130 الى 15120 بين المنطقة ان راس وجع او نسب او زوايا

 يلياالد على الشارت اليكة  .. نقط 100 االقل على السعر ردت
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 نبدأ. .   الفهم طريقة يسهل يجابيا يءش وهذا وبالشارتات بالدليل نتكلم بدأنا عليك ينور هللا تمام

 منها سيرتد الزوج ان توقعاتك عليها وبنيت تمام قديمة ومقاومات بدعوم اتيت انت،  واحدة واحدة

  الرقم عند% 50 نسبة ام والمقاومات الدعوم ههذ االقدم من:  االن السؤال،  تمام وموافقك معاك

 عندما االزل قديم من موجود الرقم هذا ان فستعلم تماما 144 مربع درست كنت اذا ؟ 15120

 الى وطبقا ياواالز بواسطة اال االساس من تتكون لم والمقاومات الدعوم ههذ ان يا االرقام اكتشفت

 . االرتدادات نسب
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 كل وكسر هامام يالت القمم جميع زوج كسر لو ماذاه ذكرت طالما والذى يالثان السؤال..   اوال هذا

 يءش يا هامام يعد ولم الفضاء يف يسبح اصبح الزوج ان حيث القادم هدفك ستحدد كيف المقاومات

 نثق طريقة يا لنا وليس االجابة عرفنا قد االن اعتقد. .   االهداف تحدد هخالل من اوه علي ترتكز

 قادم اليوم هذا ان الكريم ياخ وتأكد. .   راس وجع تسميها يالت االرتداد ونسب ياواالز سوى فيها

 هذا ستتذكر وعندها القادم هدفك اين تعلم وال الفضاء يف وهو زوج امام ستقف انك وهو هللا باذن

 ي .تحيات تقبل الموضوع

==================== 

   aalaa_bb بواسطة كتبت مشاركة

 انت اذا،  السنين الوف او بمئات اسلفت كما االقدم هو وليكن الجدول تاريخ اعلم ال..   هدك تمام

 البيع مكان حتى،  الرقم هذا ووجدت االيام عدد رجعت واناة نيآ ةحرك لتعطيني القديم للعهد ترجع

 بالنظر الشارت من تستخلصها جدا ةعنيد مقاومة ايضا هو 15190 وهو وضعته الذي االفتراضي

 به اعلم ال الجدول تفصيل او الجدول ماهية. .  السنين االف الى الرجوع دون سابقات يوم كم الى

 التبخل ان وارجو لئالس اعود ثم ومن والمعرفة بالموضوع الصفحات بعض ارجع ليلع صدقا

 . عهدناك كما باالجابة

 يتم او حركته تحدد التي الزوايا فقط ليس الفضاء في السعر يسبح عندماة حماد الدكتور عزيزي

 واللو الهاي بين ةالحرك تاريخ االن. .   360و 180 زاوية يمثل المستقيم الخط كان وان بها الحساب

 الحصر سبيل على ال ومنها كثيرة طرق فهناك الفضاء في للزوج ةالحرك تحديد على قادرين السابقين

 وساعطيك مكسور لو اخر او مخترق هاي اخر ارتكاز بنقطة السابقين واللو الهاي بين الفيبو تكرار

 . لكتحياتي ..   الزوايا على حصر وليست ةكثير الطرق يعني. .  اخرى بمشاركة مثال

 اقصد بل السنين االف هعمر ليس الجدول هذا الكريم ياخ. .  واضحة تكن لم ياجابت ان يل يبدو اخى

 ايام عدة من ومقاوماتك بدعومك اتيت ان ييهمن ال،  السنين االف عمرها يالت يه االرقام. .  االرقام

 موجودة وهى االرقام وهو االساس على استندت انا. .  نستند ماى ال والفرع االساس عن اتكلم انا

 . اوال هذا ايام عدة منذ المتشكلة والمقاومة الدعم وهو الفرع على استندت لكنك السنين االف من
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 اهداف باستخدام السابقين واللو يالها طريق عن االهداف تستنتج كيف عرفت انك احييك ثانيا

 ويستطيعون ايضا ليستنتجوها اليوت اساتذة الينا يسيات وايضا احييك فعال لها المخطط يالفيبوناتش

 ليتم جديد العمالت من زوج ادراج تم او جديد سهم طرح تم لو ماذا االصعب السؤال اليك ولكن ذلك

 هذا تشاهد ستقف هل ستفعل ماذا،  لو وال يها ال مقاومات او دعوم يا هل وليس هعلي التداول

 انت تدخل ثمه  . . مجهود ثمرةي يجن ان وحاول اجتهد لمن البداية ةوثمره خير ييعط وهو الزوج

  ؟ الزمن عليها وعفا والمقاومات الدعوم تكونت قد تكون بعدما الفتات لتلم ذلك بعد

 . (كتير االزواج يماه هلي دماغنا هنوجع) وقالوا االخرون رد كما وترد راسك ستريح ام

================= 

   aalaa_bb بواسطة كتبت مشاركة

 سيذهب اين الجديد الزوج. .  سألته سؤال اول من المالحظة هذه انتظر كنت. .  حمادة اخ برافو

 نقطة على القائم االرقام علم العزيز اخي. .  افتتاحه سعر اال به يستدل رقم وال له تاريخ ال حيث

 ان تقول تاريخ له اصنع كيف الجديد الزوج حياة في االول الرقم هو وهذاة الوالد تاريخ وهي ارتكاز

 المتسلسالت علم هناك الوحيد هو ليس لكن بعد ادرسه لم كوني ذلك ليكن. .  لالستدالل ةالتسع جدول

 وهو االفتراضي اليوم حركة ودراسةة دقيق 24 اليوم واعتبار ةدقيق الى الساعة باختصار أيبد الذي

 لنقطة المئوية بالنسبة الحساب اي نسبي بشكل والدعوم المقاومات اسس ووضعة دقيق 24 ـال

 االنطالق وعندها فقط واحد يوم عمر من الجديد للزوج تاريخ وصناعةة الوالد تاريخ وهي االرتكاز

 للزوج والدعوم المقاومات حساب في ساعة 24 متأخر اكون ربماة المحسوب ةالمئوي النسب حسب

 المعلقة االوامر في المتسلسالت حساب كماة  .. معلق اوامر فيه اظن ما على الجدول حتى لكن الجديد

 ة .المتاجر ثم ومن واحد يوم التأخر من الضير لذا

،  ايضا الفضاء في الزوج وجود حالة في يستخدم ايضا ةالدقيق فريم على للمتسلسالت الحساب وهذا

 . فيك هللا باركة . . حماد دكتور العزيز اخي لقاء لنا ثم جيدا الجدول سأدرس

================ 
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   sakana بواسطة كتبت مشاركة

 ان ارجو جيدا افهم ولم االولى العشرين الصفحات قرات النني للموضوع واختصار شرح ممكن

 ليستفيد االولى الصفحة في يوضع ملف في لنا وتختصروه للموضوع المهمة الصفحات على تدلونا

 . الخطوة بهذه يقوم لمن جزيال وشكرا  الموضوع على يطلع حد اي منه

 وتطور وتبتكر انت تتعمق يلك جديدة لطرق ابواب فتح وهو ملخص هو شرح الذى كل الكريم يخأ

 نستطيع وستوب دخول ونقاط توضيح وشارتات مؤشرات بمجموعة استراتيجية ليست انها بمعنى

 ي .تحيات تقبل. .  بها نعمل يلك صفحة يف تلخيصها

================= 

   nonomoon بواسطة كتبت مشاركة

 يد ةرخام شوية فيها لو ييعن معلش. .  شويه للورا بعض مع هنرجعة . . حماد ستاذا يا معلش

 : عليها يتجاوبن وممكن يعند اللى ةاالسئل بعض

 اخر استخدام له ام فقط الزوايا ييعط ةالتسع مربع هل

 نفسها االرقام استخدام ومنها الزوايا استخراج منها كثيرة استخدامات هول واسع بحر التسعة مربع

 وبعد. .  144ـ ال مربع مثل مثلها ومقاومات كدعوم والرئيسية المائلة العبور زوايا على الموجودة

 . لها جديدة فائدة لىع نتعرف سوف المطروح السؤال على هللا باذن االجابة

 مع اتعامل حبيت واذا ةالساع على يحذف وال ياليوم على ةالزاوي لحساب الولا الرقم نحذف لماذا

 يه .ا نظامهم يوالشهر يواالسبوع،  ءال وال احذف ساعات االربع

 ساعات واالربع يواليوم الساعة فريم على يتأثر يالذ الرقم يا التذبذب معامل نعرف الزم

 ري .والشه يسبوعاالو

 ةوالمائل ةالرئيسي العبور زوايا من نستفيد كيف

 . الحقا عنها سنتحدث االخرى االستخدامات وبعض ومقاومات كدعوم استخدامها
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 لو حتى( بنعم ةاالجاب لو) رقم اول نحذف هل ةالتسع مربع برنامج يف اوقاع ةقم رقم ادخال عند

 ة .الساع على لينغاش

 ه .وحركت هوسعر الزوج نوع حسب

 ي :تاآل نجدس كمثال المثلث شكل عن تكلمنا لو

 8 هو 120 ةللزاوي الوصول زمن يبقى ةالساع فريم على شغالين لو،  360_240_120 زواياه

 ةالساع على مثلث نموذج يتكون يك اذنة  .. ساع 24 هو 360وة ، ساع 16هو 240ـوال ساعات

 ؟ (غلط وال صح كده يكالم). .   يكتمل حتى يومين الى يحتاج

 الوصول زمن هنضاعف ساعات االربع فريم على مثلث نموذج يتكون علشان السابق المبدأ بنفس

 الشكل نفس ياليوم على ولو. .  النموذج ليتكون ايام 8 ةالنهاي فى ليصبح مرات اربع ةزاوي لكل

 يبتاع الكالم لو) يوم 48 فى ياليوم على يتكون يبقى ةمر وعشرين ةاربع ةالساع زمن هنضاعف

 . ايام 7 ـل وال ايام 5 ل هنضاعف ياالسبوع على يبقى( صح

 بين لتداخ وجود هو يحدث الذى لكنه . . حد على فريم كل على هبذات منفصال يتكون شكل كل لو هكد

 . المختلفة والفريمات الهندسية االشكال

 . مستقيم خط هيكون انه نعرف يوازا ي . .ازا زمنه تحدد مستقيم خط هيتكون يالل الشكل لو

 . مباشرة 180 الزاوية الى يذهب

 الخرى ةزاوي من الوصول زمن احدد ةومقاوم كدعم ةهندسي اشكال بدون فقط بالزوايا شغال لو

 ي .ازا

 الشكل معرفة هيلزم الزمن..   لزمن هتحتاج مش انت هكد ومقاومات دعوم فقط ياوابالز شغال لو

 . زمن دون فقط واالختراق االرتدادات على فستعتمد يالهندس

================== 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 88صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 منها اصغر اللي الرقم يسار على تجي كثيرة ارقام فيه. .  واضح مش سؤالك حمادة دكتور يا وهللا

 وهكذا. .  8 قبل 7 و 9 قبل 8 و 10 قبل 9 مثال خوذ

 يسؤال تفهم عشان،  9 بالرقم يتنته دورة اول،  (1) المركز حول دورة كل عن اتكلم انا الليث اخى

 وهو المركز الى ظهرك واجعل المربع يف دورة يا يف رقم يا عند قف:  المنظر هذا تخيل جيدا

 ه .عند وقفت الذى الرقم ييل يالذ الرقم الى انظر ثم( 1) الرقم

 يمينك على هستجد 33 الرقم الى انظر ثم 1 الرقم هاتجا فى ظهرك واجعل 32 الرقم عند قف:  مثال

 على سيكون هل السابق من اعلى رقم كل ان يا،  وهكذا رقم صعدنا يا الساعة عقارب هاتجا يف يا

 ؟ لماذا السؤال هو هذا هيسار على هولكن 1 الرقم من اعلى يكون،  2 الرقم ماعدا هيمين

 يكون االرقام خانة في فوق الرقم يكون لما بين واضح الفرق وبعدين:  السؤال لنا توضح ياريت

 . كامل مش البرنامج منزل انا يمكن. .  وتقولي تجرب ياريت..   فردي او زوجي

 الرقم يسار على 2 الرقم يكون ان البد هان المهم بطريقتك ارقامك حط اقصد انا ياخ بوطضم البرنامج

 . اتزان يا يحدث لن ذلك عن اختلف لو هالن المهم هو هذا 1

=================== 

   forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 التحليل ام النقطة هذه من الهبوط اعادة سيتحقق فهل 15198 مستوي ىعل قارب دوالر الباوند

 ؟ الماضيين اليومين العنيف االرتداد بعد الغي اصبح السابق

 االقل على الزوج يرد ان هل البد جدا يقو يسعر محور وهذا ثانية سعرية دورة ههذ الكريم ياخ

 شمعة اغالق هو واستوبنا ايضا االستوب على التركيز مع هللا باذن البيع هدف وهو نقطة 100

 . المستعان وهللا. .  بسيط ربح أيب او الدخول نقطة عند الخروج ثم المستوى هذا اعلى ساعة

================= 
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 الصفقة ان نعتبر هنا المستوى فوق الساعة شمعة اغالق بعد..   هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 فلينتظر بربح يخرج ان اراد ومن الحرية هفل يخرج ان اراد من دخولال نقطة عند االن ونحن تلغى

 . المستعان وهللاا . . وهبوط صعودا النقطة ههذ حول يتمحور سوف هللا باذن الزوج الن

 . جميعا عليكم مباركة وجمعة

================ 

   NFL بواسطة كتبت مشاركة

 عامل وكنت هابطا منها رتداو 12151 القاع من 12596 عند صاعدة دورة كمل اليورو حمادة أخي

 تحليلي هل. .  حاليا نقطة 50 من أكثر ربح وجايبة هلل والحمد وتفعلت 12595 من بيع معلق أمر

 خيرا هللا وجزاكم. .   التصحيح أرجو الكريم أخي صحيح

 هذا كوني ان الممكن ومن المستوى هذا فوق ساعة اغلق هان بالك يخل بس عليك ينور هللا تمام

 جدا سعيد انا يصدقن. .  اخرى صاعدة دورة اكمال من هتمكن طاقة ويكتسب العزم يأخذ يلك الهبوط

 السعر عليك يرتد لم انظر.  .  القوية دخولك مستويات واستخراج معها وتفاعلك للطريقة لفهمك

 . االرباح ومبروك فيك هللا باركه . . عن رغما االسد فم من الربح واقتنصت معدودة نقاط سوى

 باذن القادم االسبوع جابات يال تحسبا الربح بهذا يوتكتف االن الصفقة تغلق ان نظرى وجهة ومن

 ي .تحيات وتقبل. .  هللا

============== 

 لفآوالت،  االنانية لنبذ دعوة هو اساسا الموضوع عنوان. .  الكلمات هبهذ يل ااسمحو الكرام ياخوان

 شخصية مصالح يا دون الغير فقط هللا يف المحبة يربطها كمجموعة والعمل للجميع الخير وحب

 هرأي عن للتعبير الحرية مطلق هل واحد وكل الحد حكرا وليس الجميع موضوع هو والموضوع

 فالموضوع لالحباط ويدعو لالمال ومخيب محزن يءش فهو االن هارا ما اما لنناقشهاه افكار وطرح

 والتفاعل الردود ولكن تقريبا يوم 40 مدة يف مشاهدة الف 72 من يحوال الى همشاهدات عدد وصل

 . فقط سؤال كلمة على واركز وسؤال رد 1500 الى وصل
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 وبعدها االجابة يتلقى ثم هاسئلت طرح يف ويبدأ هب ينبهر للموضوع ييات يالذ ان:  الثانية والمالحظة

 يف ويبدأ يفهم وعندما. .  وهكذا ييختف ثم االجابة ويتلقى هاسئلت طرح يف ويبدأ اخر يليأتي يختف

 العلم هو يكن لم سابقا هتعلم يالذ كل ان ويكتشف هوتعلم هعرف يالذ غير اخر عالم يكتشف التطبيق

 ي .وصلتن يالت واالتصاالت الرسائل كم من هعرفت وهذا هوقت هفي يضيع ان استحق والذى االهم

 وانا والتطوير والتطبيق الفهم على هوقدرت هموهبت قدر على كال والتطوير واالبتكار بالتدريب يبدأ ثم

 ثم بمراحل منا وافضل ا لهاوصلن يالت من اكثر نتائج الى ووصل وطور عدل من هناك ان ثقة على

 اخ يا من يطرح سؤال يا على االجابة حتى هنفس يكلف ال هان حتى هباب هنفس على ويغلق ييختف

 ه .واستفسارات هاسئلت طرح يف وبدأ حديثا الموضوع دخل

 االمر هذا ان ايضا واعتقد االرشيف الى سيذهب ثالثة او يومين الموضوع عن غبت لو ثقة على وانا

 يستفيد ان دون هباءا المجهود هذا كل يضيع ان يعل يصعب ولكن شخصيا يل بالنسبة مريح صراحة

 وان األساس من فائدة يا هل الموضوع هذا ان وهم يف وعايش خطأ على اكون ان ويمكن احد منه

 وكالم هاي ودورات هاي زوايا والخزعبالت الهراء هذا ما ويقول همن ينفر الفور على يدخل من كل

 .  بس هاي فارغ

 من لكل بلي ل ليس ولكن الجميل يرد ان بسيطة معلومة ولو استفاد من كل من ارجو ياخوان لذا

ه اسئلت ىلع هويجيب هعلي يرد ان هتاواستفسار هاسئلت طرح فى ويبدأ مرة الول الموضوع يدخل

 الذات وحب لالنانية وال جيدا وندرسها لنناقشها الفرص لنا ويضع هواقتراحات هافكار يشاركنا وايضا

 ما اقول ان احببت ولكن الكالم وهذا االطالة ههذ على يرونذاع. .  للجميع الخير بحب ومرحبا واهال

 . المستعان وهللاي . . صدر يف

=================== 

 طرحت ياخوان يا. .  التداول منصة على الوحيد هو هوكأن بالكيبل تتعلقون اراكم الكرام ياخوان

 هتخطي اليمكن يذفوال مستوى يا. .  الثانية الدورة نهاية وهو هعلي قوية فرصة لوجود الكيبل

 دون باحترافية والتعامل الطريقة هبهذ جوااالز مع التعامل كيفية هو الطرح من والغرض بسهولة

 قبل وذكرت بسيط ربح او الدخول نقطة من خروج او وربح هدف اما. .  ابدا الخسارة طعم تذوق

 الساعة على هدورات ومعرفة جيدا هدراست عليكم يجب اذا واحد بزوج التعامل يتم يلك هان ذلك



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 91صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 تحديد يمكن يلك الفريمات جميع على والقيعان القمم جميع وتدوين. .  ايضا يوالشهري واليوم

 متاجرة هو الغرض كان اذا اما. .   الدراسة تكون هكذا يتحرك يهندس شكل يا وعلى الزوج حركة

 ودخل هفرصت انتهت زوج امام نقف ال يا. .  الفرص عن البحث يستلزم فهذا وستوب دخول ونقطة

 .  احتماالت عدة يف

،  خرآ يرأ هل الساعة فريم ولكن كبير صعود هامام مازال يوالشهر ياليوم الفريم على فالكيبل

 تكون ان الممكن ومن،  الصعود يكمل يلك الطاقة يأخذ يلك هبوط يف يبدأ ان الممكن من هان وذكرنا

 احتماالت عدة هلدي زوج امام نحن اذا. .  االنطالق يف يبدأ ثم ومن بالفعل اكتسبت قد الطاقة هذة

 وامامنا ثمرتها يقتنص عمن وتبحث كثيرة واالزواج كثيرة فالفرصه . . امام ونقف هالي نركن لماذا

 فريمات على 180 الزاوية مستويات ولدينا كثيرة ازواج على القوية هارتدادات ونسب 144 مربع

 ويقف امامها نقف يلك ال واالنطالق للتعمق الباب لتفتح تطرح الطريقة. .  كثيرة الزواج. . ا كثيرة

 ي .تحيات وتقبلوا. .  ضيق حيز يف تفكيرنا

=================== 

  omar_94202 بواسطة كتبت مشاركة

 شرح على بناء ةالسابق ةالزمني الدورات تحديد جدا السهل من. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 االمر اجد ةالقادم السعر ةوجه توقع عند لكن.  . خير كل هللا جزاهم عمرو واالستاذ ةحماد االستاذ

 االتجاه ولتحديد 1.5200 سعر عند ةالساع فريم على صعودا دورتين اكمل الباوند فمثال،  جدا صعب

 ةصاعدة دور فى والدخول صعود االتجاه فأن السعر هذا اعلى ةساع اغالق ان فهمته انا يالل حسب

 .ة نقط 120 من اكثر ويرتد مرات ثالث المستوى هذا اعلى االغالق من السعر وتمكن ةجديد

 . خيرا هللا وجزاه ةزمني ةدور اتمام عند االتجاه تحديد يتم كيف توضيح ةحماد االستاذ من نأمل لذا

 وتاكد القاع الزوج كون عندما هدفك تحدد ان البد الكريم ياخه . . وبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 استطعت وان وزواياك مستوياتك وتحديد همع بالتعامل تبدأ 45 الزاوية هبتخطي بالفعل قاع هان لنا

 امامك المستويات وجود فيكفيك تستطع لم وانت ونعم فبها هعلي يسير يالذ يالهندس الشكل تحديد

 عند اما 180 الزاوية وهو يقو محور وامامك،  وارتداد صعود الربح وتقتنص الطريق لك لتنير
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. .  جدا هامة انتقالية مرحلة تعتبر هفهذ الثانية الدورة نهاية او االولى الدورة نهاية الى الوصول

 يوف منها تخرج متى امامك وواضح الدورة ههذ اتجاة عكس هاتجا فى مطمئن وانت صفقتك تدخل

 يالت المنطقة يوه الريبة منطقة يف دخلنا هنا المستوى اعلى اعةس اغالق اما. .  بطضبال وقت يا

 ال انا لذا اوهبوط صعودا المنطقة ههذ حول يتمحور ان للزوج البد. .  التمحور يوه ذلك قبل ذكرناها

 انها وخصوصا القادمة الزوج ةوجه تتأكد حتى عنها واالبتعاد. .  المنطقة ههذ مع التعامل افضل

 هبط ان الوقت نفس يوف الصعود ليكمل جدا كبيرة طاقة يحتاج يا. .  صاعدة ثانية دورة نهاية

 منطقة فى دخل من واترك هدورات بداية فى يا البكر الزوج ذتاخ ان فيفضل جدا يقو الهبوط سيكون

 . الريبة

================ 

  mohamed said بواسطة كتبتمشاركة 

 استاذ يا ةالريب لمنطقة ةبالنسب. .  لإليضاح خيرا هللا جزاك االيام تلميذ يا للمجنون يتحليل نفس

 يف كمل كده بعد و 720 مستوى حول تمحور كده بعد و دورتين اكمل الزوج ان نفترضة حماد

 ؟ رأيك ايه انت وال ثةالث دورة حيكمل يبقى كده هل..   درجة 45 طلع و ثةالثال الدورة

 ثالثة دورة يف هقدم وضع قد الزوج ان يعتبر هذا الدورتين بين السعر لمحور هكسر بمجرد ياخ

 يصعد ثم هابطة دورة يكمل هل ال ام الهابطة هدورات جميع انهى هل السؤال هو هذا يكملها متى ولكن

 تتخصص ان تريد كنت اذا الفريمات جميع على والقيعان القمم بكل تلم ان البد ؟ الثالثة الدورة ليكمل

 . الواضحة القوية فرصها حسب معها التعامل يمكن كثيرة ازواج لدينا هللا بفضل لكن واحد زوج يف

================ 

  ismat بواسطة كتبت مشاركة

 الزاوية عند االن دوالر اليورو ان للزوايا فهمي حسب اخي يا اتوقع وهللا.  .  حمادة اخ عليكم السالم

 بوطضم كالمي تشوف ياريت الخط تحت او طالخ فوق اليوم يغلق راح وين نشوف يلياالد على 180

 . لك شكرا. .  وترد
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 طبي ، الدايل على بوطضم كالمك يغال يا تمام. .   عصمت ياخ هوبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 ؟ الوضع هاي الساعة على ياترى

=============== 

 ismat بواسطة كتبت مشاركة

 ويرجع اعلم وهللا 540 للزاوية نزوله اتوقع،  570 الزاوية خط تحت الساعة على حمادة اخ وهللا

 ؟ سؤال ممكن بس. .  بالشارت مرفق كما،  180+ 360 زاوية مجموع هو 540 يعتبر النه يصعد

 ؟ ساعات واالربع الساعة شارت ومتى يلياالد شارت نعتمد متى

 

 بعض قرأت انك ويبدو تحليلك يف العاطفة تستعمل انك اكتشفت عصمت ياخ االخير شارتك من

 لدرجة ذلك الى وما يسلب وديفرجنش موفنج واختراق ترند بكسر تقول يالت االخرى الفنية التحاليل

،  الثانية الصاعدة الدورة نهاية 720 الزاوية االتزان نقطة يوه الشارت على نقطة اهم تظهر لم انك

 ؟ اهمية يا النقطة ههذ لك تمثل اال

====================== 
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 ismat بواسطة كتبتمشاركة 

 نظرك وجهة افهم لم بصراحة. .  720 للزاوية يصل لم انه عندي ظاهر اللي انا. .  حمادة اخي

 . اكثر تشرحلي ممكن

 للوصول الالزمة الصعود طاقة انتهاء على يدل هذا منها اقترب بعدما 720 الزاوية الى يصل لم طالما

 االتزان إلى للوصول الصعود الكمال زمةالال الطاقة ليستجمع الهبوط هعلي وجب لذا االتزان نقطة الى

 . االن يفهمتن قد تكون ان ارجو

================= 

 ismat بواسطة كتبت مشاركة

 شارت نعتمد متى هو سؤال على تجاوبني ان اتمنى لكن فيك هللا بارك. .   حمادة اخي قصدك فهمت

 . عليك اثقل ال ان اتمنى،  االن لحد استوعبه لم بصراحة. .  والساعة ساعات واالربع اليومي

 امس جدا انشغلت المناقشة لنكمل هارفع ان واردت الشارت صورت بعدما عصمت ياخ منك اعتذر

 كنا ههذ حالتنا يوف لبعضها مكملة الفريمات جميع الكريم ياخ. .  االخرى المواضيع ببعض واليوم

 ي .كالم ليوضح الشارت واليك االتزان نقطة مشارف على
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 الصعود من هيمكن وعزم اخرى طاقة ليستجمع يهبط ان هعلي فكان الطاقة استنذفت شمعة اتت ولكن

 دورة يبدأ ام الصعود سيكمل هان نعرف ان لنا كيف ولكن عنها يبحث التى االتزان نقطة الى بقوة

 بدأ الزوج ان سنجدي الدايل فريم دور ييات هنا. .   amg00099 اخونا رد فى كما اخرى هابطة

 هل فذكرت دوالر اليورو بيع امكانية عن االخوة احد يوسألن يالدايل على 180 الزاوية حول يتمحور

 هدف امامنا ان هل وذكرت 1.2570 عند يالدايل على 180 الزاوية اسفل يوم باغالق اال للبيع ال هان

 حدث ماذا فلنشاهد الثانية الصاعدة الدورة نهاية وهو 1.2764 عند الزوج هالي يتطلع محدد

 

 من القوية البيع فرصة دخول من ياخوان ليتمكن الهدف الى يصل ان قبل اليورو اصور ان ررتصوا

 ي .تحيات وتقبل االن الصورة وضحت تكون ان ارجو. .  يصلها عندما هللا باذن 1.2764

 

=================== 
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  mohamed said بواسطة كتبت مشاركة 

 ال اإلنطالق جمال بقى بصي . . تان ينطلق و بنزين يمون عشان فنزل خلصت طاقته ان حكاية ةحلو

 ي .صاروخ انطالق ايه و

 

 ! كسل بالش. .  حمادة يا الدروس ةبقي منتظرين

 يالل وهللا بهزر يافتكرتن ببساطة الموضوع بافسر عشان وال ؟ بهرج يفاكرن انت هههههههههه

 من سؤال سألت انا يباشاه . . في ههتو ينفس انا يان اللهمه . . شرحت ولو يعلم تفسير هلي هد هبقول

 كلف حد وال هعلي جاوب حد ومافيش التسعة مربع على 1 الرقم يسار على 2 الرقم هلي فاتت سنة

 توصل قربت الفكرة تكون يارب السؤال اجابة هو هد حصل اللى ان بقى تعرف. .  حتى يفكر هنفس

 من اكتر هاي عايز يقو طماع انت. .  بطضبال هاي يف يتان دروس محتاج انت يباشا وبعدين يارب

 اخر تحليل يا او اخبار او احداثي ا ومافيش رجليك من راسك وعارف السوق داخل بتبقى هكد

 ي .غال يا يتحيات تقبل. .  وقوية ثابتة ارض على النك يخدعك

 

==================== 
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 omri_fadwah_lakk بواسطة كتبت مشاركة 

 ارتد النه ةمخاطر ام للبيع ةجيد ةفرص 15200 عند للبيع ةفرص الكيبل يعتبر هلة . . حماد دكتور

 . 540 ةالزاوي من

 

 من اكثر ترى وكما ذيفوال مستوى هان وذكرنا المستوى هذا من مرة من اكثر هبعنا الكيبل يياغال

 ؟ ثمارها ييجن من يتناد بكر فرصة وامامك بالية فرصة عن تبحث لماذا اذاه . . من يرتد مرة

 العينين مغمض وانت بيع 1.2764 الى السعر وصول وبمجرد هوراقب هعلي ركز ياخ يا اليوررو

 . المستعان وهللاه . . مع والتعامل االستوب وضع كيفية سابقا اوضحنا وكما

===================== 

   batttot بواسطة كتبت مشاركة

 ةخاص لظروف نظرا الماضية ةالفتر تغيبي عن جدا اعتذر اوال. .  وبركاته هللا رحمة و عليكم السالم

 هل؟  فلماذا صامت شبه اصبح الموضوع ان انوه ان اريد ثانيا. .  خير ىعل مرورها ىعل هلل حمدا
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 اقضيها التي هي اوقاتي واجمل وسطكم في تواجدي جدا احببت فأنا؟  العزائم كلت ام ؟ االفكار نضبت

  ؟ سريعا المشيب ىات فهل. .  افكاركم بين

 هللا بارك ةحماد الدكتور عاتق ىعل كامال الحمل تتركون سوف هل AMRO واالستاذ مازن ابو اين

 االول في حادث كان الذي الصخب من بدال بصمت يفكرون الجميع صار لماذا. .  جميعا وفيكم فيه

 و شامخا صرحا ىار ان علي عز ولكن هذه كلماتي عن اعتذر؟  رونقه للموضوع اعطي ما وهو

 . قاطنيها تركها ان بعد خاوية صارت قد عامرة دارا

 في 1 الرقم يمين 2 الرقم لماذا ةحماد الدكتور سؤال ىعل الرد ىعل مني ةمتواضع محاولة : ثالثا

 ؟ لالرقام الطبيعي الترتيب عكس ىعل ةالتسع مربع

 ىال 1 من متصاعد رقمي تسلسل هو ةالتسع مربع ةببساط ان هو السبب ان هللا عند والعلم اعتقد انا

 الصحيح 1 هو منها تحتسب قيمة اقل لذلك الواقع في له وجود ال الصفر الن  االرقام من نهاية ال ما

 ةحرك اي تبدأ ان يمكن ال انه وجدت ةالطبيع في حولي ما تأملت عندما ولكن بالتزايد االرقام تبدأ و

 مسارها تخالف بذلك وهي قليال للخلف ترتد ان قبل صعودها في ةطاق استهالك ىال وتحتاج ةتصاعدي

 . لها ةزمالال ةبالطاق لشحنها نظرا االنطالق نقطة تكون بذلك النها الطبيعي

 ىحت للعكس ترتد ان البد كان لها الصاعد التسلسل االرقام تكمل ولكي 1 هي ةالبداي ان نجد وهنا

 اكبر بقيمة ولكن المتوقع االتجاه عكس ىات 2 الرقم ان فنجد الصاعد طريقها في تكمل ان تستطيع

 هذا ولكن ال ام صحيح قلته ما كان ما اذا اعرف ال. .  الصاعد طريقها تكمل بان االرقام لباقي تسمح

 زاكموج وفيكم فيه هللا باركة ، حماد الدكتور تعليق وننتظر ةالنقط هذه بخصوص ذهني في جال ما

 . وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم. .  هللا شاء ان خيرا

================== 

 اجابتك شوفت لما ردت يروح يخأيا وهللا  Batttot يا عليك هللا. .  اخيرا. .  هللا اال هال ال ان اشهد

 تانية لغة بيتكلم هالقيت حد القت ولما يسامعن حد ومافيش ءصحرا فى قاعد كنت يان حاسسه . . هذ

 اخوان ياه فاهم انا وال خالص يفاهمن مش هاالقي هماكلم وكل بيها باتكلم يالل غير. .  خالص

 هاالتجا يف ورا بترجع هلي امامك الباب بكتفك هتكسر عايز باب قدامك. .  بمثال ببساطة الموضوع
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 البداية طلقة ماتضرب اول السباق يف طيب. .  ورا بترجع بس هلي هاهو قدامك الباب هدي . . العكس

 النهاية خط هد هلي طب الوراء الى خطوة نصف ولو يرجعوا الزم قصد دون المتسابقين كل تلقائيا

 الهبوط قبل صعود ال الكون سنن من يه هللا سبحاني . . د الوراء الى الرجوع لحظة هلي امامهم

 جيدا النقطة ههذ اتفهمت تكون ان ارجو. .  هبوط مرحلة تسبقها ان البد صاعدة دورة يا بداية يوف

 على قاعدة ينبن ان يمكن وال جديدة قاعدة عليها ينبن سوف هللا باذن الننا اوال بها نسلم ان ويجب

 مالحظات او انتقاد يبا وارحب اوال النظرية ههذ مناقشة ارجو لذلك. .   باطل او يحقيق غير يءش

 على واحييك يقلب كل من Batttot دكتور يا اشكرك االخير يوف التطبيق فى نبدأ ان قبل الكالم لهذا

 . المستعان وهللا. .  المتفتح عقلك

=================== 

   يشرفاو بواسطة كتبت مشاركة

 ماهو 720 االتزان نقطة فوق ةنقط 150 يحوال صعد اليورو طبعاة  .. حماد الدكتور او االستاذ

 . الخير كل هللا وجزاك. .  توقعك

 مرتين على نقطة 50 تقريبا الزوج ترد ان استطاعت االتزان نقطة. .  بطضبال حدث ماذا لندرس تعال

ي بحوال 720 زاوية من اعلى الى بالزوج تصعد ان استطاعت كبيرة بطاقة مشحون كان الزوج ولكن

 هكذا الزوج مبدأيا. .  720 زاوية مستوى من الطاقة شحن مستوى لقرب نظرا وذلك نقطة 150

 ليتمحور يعود ان للزوج البد ومبدأيا. .  الساعة فريم على جديدة صاعدة دورة يف بقوة هقدم وضع

 . الجديدة والثالثة الثانية الدورتين بين السعر محور حول
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 عند الجديدة الصاعدة الدورة من 180 الزاوية تمثل يوالت 900 الزاوية لدينا الساعة فريم على

 لنشاهد تعالي السعر للمحور يعود ان قبل للصعود حساباتنا فى نضعها منطقة ههذ 1.2990

 ي .الدايل فريم على المهمة المستويات
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 يوهي الدايل فريم على االولى الصاعدة الدورة من 270 زاوية تمثل يوالت 1.2932 النقطة نجد

 . 144 مربع على المهمة المستويات لندرس تعال حساباتنا فى نضعها ايضا مهمة نقطة

 

 هللا باذن الهبوط رحلة عندها من ليبدأ متوقعة قمة يمثل وهو 1.2960 عند جدا مهم مستوى نجد

 هناك كانت اذا تبريد نقاط تكون او وصلها ان للبيع قوية مستويات اصبحت المستويات ههذ اذن

 توفيق ويبقى علينا يالل وعملنا يالنواح كافة من الزوج درسنا نكون هكذا مفتوحة بيع صفقات

 . المستعان وهللا. .  وجل عز المولى

================== 

 ال هان ذكرنا فكما. .  تماما هل مخطط هو كما ويسير العمل لخطة الزوج احترام مدى ياخوان راينا كما

 ان وثانيا،  اوال هذا 720 الزاوية عند يالسعر المحور من االذن اخذ اذا اال صعود يكمل ان يستطيع

 يالت النقاط ايضا الزوج احترم فقد. .  الهبوط قبل صعود ال هان ذكرنا وكما استنفذت قد هطاقت

 القوية النقطة الى وصل عندما هولكن نقطة 45 تقريبا عندها من وهبط 1.2932 عند من هل حددناها
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 المرة يوف نقطة 60 يحوال ذلك بعد ثم. .  نقطة 120 تقريبا مرة اول عندها من هبط 1.2990

 هطريق يكمل ان قبل اوال االذن ليأخذ هعن رغما وجاء نقطة 235 تقريبا االخيرة

 

 يعرف ان ويستطيع وقوية ثابتة ارض علىه ان فليتأكد الطريقة هبهذ العمل اراد من ان ياخوان ارايتم

 . التوفيق هللا نسأل ، الكثيرون هيعرف ماال ويعرف هحول تسير يالت االمور مجريات من هو اين

==================== 

 هللا بركة على سار 720 الزاوية عند التمحور مستوى من بالصعود االذن اخذ بعدما الزوج وهاهو

 يا وال اخبار هيهم وال كنترول موتيبر يتحرك هوكان عليها المتفق الشمالية هاهداف الى متوجها

 . يشاء كيفما الزوج يحرك شطرنج رقعة هامام نأوك الطريقة هبهذ يعمل من واصبح اخرى متغيرات
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====================== 

   lasource بواسطة كتبت مشاركة

+  الشاطئ امام بمسبح راقي منزل في للمغرب سفرال عليك اقترح وانا مميز شخص انت حمادة اخي

. .  الخدمة تحت وانا جد اتكلم جالله جل الذي وهللا. .  حسابي على يءش وكل تريدها التي للمدة

 . ابوابها اوسع من الناس قلوب دخلت

 المبلغ هذا تحسب ان بشرط بس ياخ الدعوة قبلت وانا. .   الرفيع وقكذ على الكريم ياخ لك شكرا

 همثل المغرب يف اخواننا حال اعلم فانا بك المحيطين الفقراء على هب تتصدق ثمه ستنفق كنت يالذ

 . المبلغ بهذا اولى فهم العرب نناااخو من وكثير المصريين من كثير حال مثل

 ي .تحيات وتقبل. .  حسناتك ميزان يف هللا هويجعل

====================== 
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   االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 !! الثالثي العدوان ايام من الخاص على رسالة لديك ةحماد دكتور. .  عليكم السالم

 لنقوم اكتوبر حرب ذكرى الى فلننتظر اذن يوليو ثورة ذكرىي ف احنا يغال يا طيب. .  حمادة جواب

 لك هوشرحت الموضوع هذا من يغضب سبب تعرف انت االيام تلميذ حبيبى الخاصة الرسائل بفتح

 اجد ان هو اكثر يمايحزنن ولكن. .   حاليا بظروفهم اعلم هللا انت ذكرتها يالت واالسماء بالتفصيل

 انقلبت هللا وبفضل الطريقة ههذ عملهم طريقة واصبحت االن حتى شرح ما اتقنوا قد االخوة من كثير

 من للموضوع هدخول واصبحه نفس مع انصرف واحد كل ذلك كل مع ولكن ارباح الى خسائرهم

 اجد ان اكثر يويحزنني . . يعط ان دون فقط ليأخذ جاء يا الجديد هو ما يعرف يلك فقط الخارج

 فيها لنتناقش الفرصة بعرض حتى احد يا يقوم وال يقتنصها عمن وتبحث يامام جدا كثيرة فرص

 . حساباتهم ومرجنة خسائرهم يف غارقين اخواننا اجد النقيض وعلى

 اسماء ستجد وهكذا اخرى صفحات 10 ثم صفحات 10 الى الموضوع هذا صفحات قسم ارجوك

 كل ويستوعبوا يفهموا ان الى نجيب ثم وتسأل نجيب ثم تسأل وستجدها صفحات 10 اول يف ظهرت

 ونفس ظهرت جديدة اسماء ستجد التالية صفحات 10ـ ال ثم االسماء ههذ يتختف ذلك بعد ثم االمور

 السابق يف تسأل كانت يالت االسماء من يجيب من اجد وال ونجيب وتسأل نجيب ونحن تسأل الكالم

 ثم مايريد لياخذ ييات فقط همصلحت عن يبحث واحد كل واصبح وهكذا. .  موقفهم نفس يف وكانوا

 . بالفعل هالحظت قد وانت واضح يكالم ان اعتقد،  بعيدا ينصرف

 عند تبهرك قد كثيرة واشياء واالسرار االفكار من الكثير هب مازال الموضوع هذا انمن  وبالرغم

 كنت انك عندها وستعرف سنوات منذ تستخدمها كنت يالت عملك لطريقة نظرتك ستغير بل معرفتها

 باالحباط شعرت يانن اال الشمس وضوح واضح الصحيح الطريق ان مع تماما خاطئ هاتجا يف تسير

 . لك ذكرتها يالت االشياء ههذ وجدت عندما

=================== 
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 ismat بواسطة كتبت مشاركة

 من الكثر صعوده اتوقع لم وصدقا ثاني بيع تعزيز البيع منطقة هذه وهللا. .  حمادة اخي فيك هللا بارك

 . حمادة استاذ لك شكرا.  .  بسيط بمربح العقدين واغلق يهبط ان واتمنى صعد لالسف لكن 1.5550

 منذ كان وكم االن الزوج سعر الى نظر وال عاطفة يا دون العمل يجب. .  فيك هللا بارك عصمت ياخ

 باسم لها عالقة وال بالعاطفة لها عالقة ال احترافية بطريقة نعمل نحن سنة بعد سيكون كم وال شهر

 اخر يءش يبا عالقة لنا وليس ندخلها المنجنيز على حتى او الروبية على فرصة وجدت لو،  الزوج

 . امين اللهم بسالم صفقاتك من يخرجك ان هللا وادعو. .  فقط واستوبها بالطريقة االلتزام سوى

================= 

   Adham.Elsaber بواسطة كتبت مشاركة

 يرتك االحتماالت ان المشكلة لكن يرتك افكار وفيه حمادة اخ يا ممتاز موضوع. .  عليكم السالم

 دي القاعدة وكسر يوم جه االقي قاعدة اضع ما وكل كبيرة بصورة زادت بينها والتوافيق والتباديل

 وجواه يدوخ النه كتير فيه بيتكلم محدش كذا للزاوية للوصول الساعات عدد موضوع مثال. .  خالص

( تاني طلع وبعدين لصفر نزل ورجع طيب ساعة كام عندها وفضل للزاوية وصل لو) كتير بالوي

 السعرية باالشكال ده عالقة وايه،  السعر يتغير الوقت حان ىمت ىاالول بالقاعدة ده عالقة ايه طيب

 يلياوالد الساعة ىعل الزوايا بنستخدم احنا وال نفسها الطريقة فين يعني( وهكذا والخماسي المربع)

 . هنا الزمن عنصر فين طيب وبس 144 ومربع

 وادخل واخرج مختلفة دخول نقط منها اعمل واحاول نفسها للطريقة الرئيسية القواعد باخد انا

 لكن والزمن واالشكال الزوايا بين قوية عالقة في ان مقتنع لكني ماشية واهي مثال الشهباء باستعمال

 مثلث ويقفل يركب راضي مش) التالت المثلث ضلع وهو خالص ابطض مش الزمن في معايا المشكلة

 الكريمة لمجهوداتكم جزيال وشكرا لالطالة واعتذر بعضه مع كله ده تربط قاعدة محتاجين. .  (لصخا

 يف فكان بالكامل تفكيرك نمط سيغير الوضوع هذا ياخ اواله . . وبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 على نعمل بالفعل متكونة مقاومة او هكسر تم او متكون ترند من امامنا واقع على نعمل كنا السابق

 ههذ بطريقتنا لكنه . . خالل من ونعمل سابقا حدث واقع على نعمل كنا يا اختراقها او منها االرتداد
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 وهذا هوصول نقطة عند سيتعامل وكيف الزوج سيصل اين تحدد ان تستطيع الخبرة بعد ثم هللا بفضل

 ولكن كثيرة مرات هتحديد استطعنا هذا هللا وبفضل الزمن تحدد ان تريد ان ثانيا.  اوال هذا انجاز يعد

. .  كثيرة عوامل تدخل من بل الطريقة ضعف من ليس وهذا ايضا كثيرة مرات هتحديد عن عجزنا

  ؟ االجازات ايام يف الزوج حركة تتابع ممكن وهل تحسبها ان يمكن هل االجازات ايام فمثال

 االكبر للدورات والزمنية السعرية الدورات مع صغيرة لفريمات وزمنية سعرية دورات تداخل ايضا

 الشخصية والمصالح يالبشر العامل تدخل ايضا. .  الفريمات كل على الدورات بكل تلم ان جدا صعب

 . الكونية السنن من كثير على تؤثر يوالت

ي ف قابلتها عمل طريقة افضل انها اجزم ان واستطيع الطريقة قوة من وبالرغم شواذ قاعدة لكل ثالثا

 وال قوة اجد لم ولكني والرقم يواالساس يالفن التحليل من بكثير ملم اخوك هللا فبفضل يحيات

 يالت والدعوم المقاومات تحدد يالت يه انها يويكف السعرية والدورات ياواالز من اكثر مصداقية

 . القاع او القمة سعر معرفة مجرد من هذا وكل. .  غيرها وليس السهم او الزوج تقابل

 كل هواتجاه الزوج مسار تحدد الطريقة ههذ االصدقاء منتدى فى اخرى طريقة الى توصلنا هلل والحمد

 اليوم وزاوية االفتتاح سعر معرفة من فقط هذا وكل السعر عندها سيتوقف التى النقاط وتحدد يوم

 ان امس يوم حددت انها لدرجة اليوم طوال الزوج هاتجا تحدد فقط االفتتاح سعر تعرف هذا تخيل

 الخاص على كثيرة اسئلة يوجاءتن يءالش هذا من الكثيرون وتعجب هابط واليورو صاعد الكيبل

 زاوية ان ياجابت وكانت اليوم نفس يف هابط دوالر اليورو هواتجا صاعد الكيبل هاتجا يكون ياخ كيف

 مراجعة ويمكنك بالفعل هذا حدث هللا وسبحان. .  ذلك حددت يالت يه لالفتتاح االصلية السعر

 . جديدة وطرق جديدة اسرار الكتشاف مستمر البحث ومازال 7-30 امس الجمعة ليوم الشارتات

 . المستعان وهللا

==================== 
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   science بواسطة كتبت مشاركة

 ما اعتقد يعني. .  رمضان شهر في تسترزق الناس وخلواة . . حماد اخ ديمو حساب لنا افتحوا طيب

 من الدعوات وتاتيك والباسوورد االسم وفيه ديمو حساب تضع منها اسهل ومافيه كالم ةمحتاج

 ة . السن اخر الى رمضان

 االفتتاح حسب بالدخول ةثاني طرق وفيه اسرار مافيه مش ليش وتلفونات خاص كله الشغل بشوف

 . للجميع بالتوفيق. .  فيه مذكرينه شوي لك اللي االصدقاء منتدى اسم او االسرار اكشف طيب

 بالمنتدى احد فيه ما واعتقد.  . هللا باذن الرزق مادام اسال حبيت فقط لكن شيء او هجوم تعتبره وال

 .  ملك ابو توصيات الى ةعود. .  يخالفني

 اسلوب هو ييضايقن يءش واكثر مكان كل يف االسرار بيحارب اخوكيء  .. ش وال اسرار وال يحبيب

 ولكن الطريقة ضرب من خوفا واخفاءها باسرار هيسمون بما هللا خلق على يوالتباه العضالت فرد

 ولوال مكان من اكثر يف همتابعت استطيع ولن ةمتابع يحتاج وهو الموضوع فتحت يان االمر يف ما كل

 وان ممكن عدد اكبر يستفيد يلك االصدقاء منتدى اسم لذكرت هنا المنتدى قوانين مخالفة من يخوف

 عوالموض عن بحث واعمل جوجل ادخل العموم وعلى الفور على هفساذكر بذلك االدارة يل سمحت

 . للبحث نتيجة اول يف هللا باذن هستجد (االتكال هللا وعلى االختبار تحت جديدة رقمية طريقة) هذا

===================== 

 يف وهو 1.4229 عند هل يالتاريخ القاع من بالحسابات نقوم وجعلنا خدعنا. .  الدنيئة الكيبل لعبة

 زوج فعال. .  14345 عند المسجل القاع من ولكن يالدايل فريم على مربع شكل على يسير الحقيقة

 الشارت اليكم. .  لئيم
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==================== 

   doc_84 بواسطة كتبت مشاركة

 تأقر انا.  االصدقاء منتدى في اللي االكسل بملفات وال الدورات بطريقة هنا شغالين دلوقتي شباب

 اهل من حد ممكن تكرمتم لو لكن اكتر واستفدت كتييييييير فهمت والحمدهلل اوله من الموضوع معظم

 . تحياتي؟ . .  العمل طريقة من هنا عليه االتفاق تم لما ملخص يحط الورشة

ه سير خط وتتبع القاع او القمة مولد منذ الزوج حركة يدرس وهو واشمل يتعليم الموضوع هذا ياخ

 فهو االصدقاء منتدى موضوع اما،  جدا قوية اماكن من ولكن سوينجية صفقات تعتبر هوصفقات

 وهذا واحد يوم يف الزوج هاجات على وتعتمد بسيط واستوب بسيط بهدف يومية صفقات عن عبارة

 هل ذاك و هصفقات هل فهذا عامه اتجا وليس فقط بسيطة تصحيحية حركة يكون ان الممكن من هاالتجا

 ه .صفقات

=================== 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 109صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

   ismat بواسطة كتبت مشاركة

 360 يةاوالز اتعدى السعر انه واقلك يلياالد شارت ارفق عاوز لسه كنت. .   حمادة استاذ يا وهللا

  ؟ استاذ يا االن الزوج يعمل المفروض ايه طيب. .  سبقتني انت لكن ؟ هذا بعد ماذا

 وتتبع جيدا هحركت ودراسة واحد زوج فى تخصص الى ويحتاج. .  صعب الموضوع ان بقولك مش

 هواحترام هعلي يسير الذى الشكل تحدد ان تستطيع يلك الفريمات جميع على والقيعان القمم جميع

 ه .لزوايا

==================== 

   ibrahim_thebest2006 بواسطة كتبت مشاركة

 فريم على السابق القاع يونلغ هعند من الحساب مفروض ليال القاع هد هو ان يازا عرفت حضرتك

 . خير كل هللا وجزاك خطوة اهم يد علشان 1.4229 هو تكون قاع اخر النه ياليوم

 ستجد الزوج هعلي يسير يالذ يالحقيق القاع من حسابها اخترنا يالت ياواللز الزوج احترام الى انظر

 على مربع شكل على سيسير الزوج ان عالمة اول ههذ نقطة 150 منها وارتد 90 الزاوية احترم هان

 جاء وعندما ايضا نقطة 150 عندها من ونزل 180 الزاوية احترم عندما التاكيد ادز ثمي الدايل فريم

 ننتظر؟ ماذا 360 الزاوية عند هو واالن كثيرة نقاط ايضا هبط يلمسها ان قبل 270 الزاوية الى

 اال يتبقى واله علي يسير الذى يالحقيق والشكلي الحقيق القاع وحددنا واجتهدنا علينا يالل عملنا

 بل هل زاوية يا يحترم لم هان سنجد يالتاريخ القاع عند من حسبنا لو المقابل يف وجل عز هللا توفيق

 من هفي يسير معين شكل على مبرمج الزوج اذا بمراحل ويتخطاها يراها ال هنأوك 360 الزاوية وجدنا

 ضرب بمحاولة يالبشر العامل تدخل بقى اذا اال عنها يحيد ان يستطيع وال واضحة بداية نقطة

 . السليم الطريق يف اننا االساس يف يبقى ولكن معنى لها ليس يولذ او استوبات

=============== 
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  االيام تلميذ بواسطة كتبت لمشاركةا

 14229 للقاع 14768 عند قمة يوجد. .   بخير تكون ان ارجو دكتور يا حالك كيف. .  عليكم السالم

 الحساب يلزمنا فانه اعاله الموضحة القمة اختراق عند فانه 14345 القاع من حسبنا اننا افترضنا اذا

 ثم قليال تزيد او 720 بمقدار الزوج صعد 13502 بالقاع رأيك هو ما ؟ كذلك اليس 14229 القاع من

 . اخرى مرة الصعود عاود ثم ومن تقريبا 14229 =180 الزاوية الى التصحيح بعملية قام

 القاع من 720) مستويات الى وصوله حتى 14229 القاع من نحسب ان فهمي حسب المفترض من

 من فعليا ونحسب 14229 من ننتهي فاننا الصعود اكمل و المستوى هذا اخترق واذا (13502

 . تحياتي تقبلة . . صاعد ةثالث ةدور في 13502

  االيام تلميذ ياخ بيك مرحب

 ه .الي المشار المستوى فوق متتاليين يومين يغلق لم طالما الصحيح الطريق يف نحن ياخ

================== 

 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم الكرام اخوانى

 جميعا قولوا. .  السوق دخول عدم ويفضل الخطورة شديد يوم هللا باذن غدا الشديد الحذر منكم ارجو

  ( 2010-8-6 يوم يقصد).  الظالمين على هللا لعنة اال

 

================== 

 ؟ معايا يجا حد هفي ياترى
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==================== 

 معايا؟ جم اللى بس اتنين غير مافيش

 . نقطة 400 االن الى فضل يلل ومبروك نوفل يا ومبروك االيام ستاذا يا مبروك
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 . هللا شاء ان وبالتوفيق هلي عارف انت طبعا 1.2932 هدفك يخلتلميذ االيام  باشا

================== 

 العمر طول ويعطيكوا يعطينا ربنا ؟يد الرحلة معايا يجا حد ياترى

 

 

=================== 

 ؟ نقطة 100 معايا يجا حد فية
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==================== 

 . الهدف تحقق هللا بفضل العموم على. .  معايا هج حد مافيش
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 . والشكر الحمد لك اللهم

==================== 

 الشهرى الفريم على يالتاريخ القاع من 180 الزاوية ؟ نقطة 500 معايا يجا حد في ياترى

 

 ي .لالسترال يالتاريخ القاع من ايضا يالدايل فريم على الخامسة الصاعدة الدورة نهاية
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 . التوفيق هللا نسأل

================== 

   mohamed6069 بواسطة كتبتمشاركة 

 . جزيال وشكرا. .  اعذرني. .  والخروج الدخول تفاصيل رثاك توضح ممكن هل

 لقوة نظرا نقطة 500 هوحددنا هللا باذن مفتوح والهدف. .  1.0141 يالحال السعر من الدخول ياخ

 يالتاريخ القاع من صاعدة خامسة دورة نهاية مع هتوافق وايضاي الشهر فريم على المستوى

 . المستعان وهللا. .  الصبر الى تحتاج الصفقات ههذ مثل ولكني لالسترال

================ 

   mohamed6069 بواسطة كتبت مشاركة

 تنورني للصفقة ستوب ىتر كنت اذا رجاء. .  بشدة اشكرك
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 7:49 الساعة تمام يف هللا شاء ان غدأ هبدايت جديد ترند يف سيدخل ياالسترال هللا باذن الكريم ياخ

 8:35 الساعة 12-5 يوم يف هللا باذن ينعكس او الترند هذا يوينته FXDD منصة بتوقيت صباحا

 قاع من يقو فريم على جدا قوية زاوية من ذكرناها يالت المقومات ان وبما..   هللا باذن مساءا

 نتوقعي الدايل فريم على يالتاريخ القاع نفس من صاعدة خامسة دورة نهاية مع ويتوافقي تاريخ

 هدف ييعن هللا باذن زمنية صفقتنا ستكون ايضا هوعلي هابط ترند هو الترند هذا يكون ان هللا باذن

 ان غدا ساعتك الى تنظر ايضا هوعلي. .  يسبق ايهما 12-5 يوم المذكور التاريخ فى نخرج او 500

 ستوبك وتضع هتاريخ حتى المتكونة القمة الى وتنظر صباحا 7:49 المذكورة الساعة يف هللا شاء

 . المستعان وهللا. .  هللا اال الغيب يعلم وال هكل هذا هللا على وتتوكل واحدة بنقطة فوقها

================= 

 amro مشاركة

ة المدين يف ومالك يفتى وال,  التيمم بطل الماء وجد إذا طبعا  . .  فيك هللا بارك باشا ةحماد يقلب حبيب

 مقابل العمالت لجميع يقو حاد صاعد ترند من احذر. .  وللجميع لك اخ كنصيحة الحذر وجب لكن

 استوب وجود من البد لذلك , بالعكس تكون ان احذر ايضا   لكن تصيب قد الزمنية حساباتك الدوالر

 فوق اغالق يفأ األساس من للدخول اليوم اغالق انتظار وافضل صغير لوووووووووووووووووز

 مارضم إلى الهائج الخروف هذا يضيفها اخرى انطالق ةنقط سيكون ذكرته يالذ المستوى هذا

 . بشهرين العيد بعد ةاألضحي يقبل وقد العيد سكين رافضا   السباق

 النوع هذا ولألسف األساس يف يفلك يرياض فهو يتعليق سبب عن المستفسرين ةاألخو لجميع طبعا

 او البيع إلى اشير لم فأنا الدخول عند الحذر الجميع من فأتمنى المنتدى هذا يف مرفوض التحليل من

 . يوفقك وربنا ةحماد يا ايدك وتسلم جميعا   خيرا   هللا وجزاكم الدخول عند للحذر ادعو بل الشراء

 سيبدأ يقو ترند هناك بان تماما معاك متفق باشاايي غال يا ونورت فيك هللا بارك عمرو حبيبى

 ؟ هابط ام صاعد ترند هو هل الترند ماهذا ولكن هللا باذن الغد صباح من هبدايت وستكون

 الفريم على 180 زاوية عليك فباهلل ذكرتها يالت المعطيات على ءاابن هابط سيكون هان توقعت انا

 المعطيات ههذ كل يالدايل على صاعدة خامسة دورة نهاية مع ايضا ومتوافقةي تاريخ لقاع يالشهر
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 ان ايضا ذكرت فقد العكس حدث اذا العموم وعلى ؟ نقطة 500 حتى الخروف هذا ترد ان تستطيع ال

 . امان فى نكون حتى 7:49 الساعة قبل ظهرت قد ستكون يالت القمة فوق وهو استوب هناك

 . عمرو ياخ تحياتى وتقبل. .  التوفيق هللا ونسأل

================ 

   العراقي جالل بواسطة كتبت مشاركة

 وودي تحياتي ؟؟ يتجها اين والذهب الفرنك علينا تتكرم ممكنه . . اخوي فيك هللا بارك

 منذ المناقشات احدى يف ولكنه علي اعمل ال انا الحقيقة يف للذهب بالنسبةخي . . ا هللا بارك وفيك

 صعوبة وجدت يوصدقن دوالر 950 عند عندها السعر وكان هتحليل يمن طلب االصدقاء احد مع فترة

 هللا بفضل ولكن االزواج يباق مثل يلد مألوفة غير هارقام ان تعرف كما هالن رقميا هتحليل فى بالغة

 كانت التحاليل جميع ان حيث يكالم من جدا استغرب هان حتى 1480 عند تقريبا ههدف ان وجدت

 .نادرا اال هبذال شارت افتح لم الفترة تلك ومنذ 500 الى ومنها دوالر 700 الى ذاهب هان الى تشير

 يكسر مالم يالخماس الشكل تأخذ يالدايل على صاعدة دورة فى هو هللا فباذن الفرنك بخصوص اما

 نهاية مع تماما متوافق المتكون القاع هذا ان حيث 0.9462 مستوى عند المتكون االخير القاع

 هو هللا باذن الصاعدة الدورة ههذ وهدف 1.8304 القمة من يالدايل على السادسة الهابطة الدورة

 . واعلم اعلى تعالى وهللا هذا. .  المتكون القاع كسر بعدم مرهون هذا كل واكرر 1.0733
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===================== 

 للصفقة تحديث
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 ان بالرغم نقطة 39 من اكثر السعر علينا يعكس ولم االن حتى نقطة 150. .  العالمين رب هلل الحمد

 ي .واليوم يالشهر الفريم على التحليل

================== 

 . الساعة فريم على الهابطة هدورت فى الزوج هعلي يتحرك الذى يالهندس الشكل هو وهذا

 

=================== 

. .  هللا باذن مفتوح والهدف 83 مستويات من ين الدوالر وبيع هللا على التوكل. .  للمراقبة فرصة

 مرحلة يف االن وهو اخرى هابطة دورة يف هودخول االولى الهابطة الدورة لمستوى هكسر هو السبب

 . المستعان وهللاه . . حول والتمحور المكسور المستوى اختبار
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================ 

   االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 هذه الساعة فريم على ةصاعد ةدور نهاية 83.39 تكون ان الدخول بنقطة معي تتفق هل. .  استاذي

 في اليها اشرت التي يلياالد على ةالهابط 360 ةالزاوي عند 38.43 مع تماما   تتوافق ةالنقط

 . تحياتي.  . ةالسابق مشاركتك

 لو انما،  مفتوح والهدف يالدايل على والتحليل 83 مستويات من البيع ان اتفقنا االيام تلميذ حبيبى

 الساعة على الصاعدة الدورة نهاية انها حيث 83.86 من البيع يبقى بقى الساعة على من هنحسب

 الشارت واليك
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 كريم ربك  ؟ الء وال هيوصلها ياترى هو السؤال بس

================== 

 ومن الحرية هفل يخرج ان اراد من. .  المشاركة كتابة منذ نقطة 500 الى وصلنا هوتوفيق هللا بفضل

 ويترك نقطة 300 ربح يحجز ولكن ذلك هفل 12-5 يوم االنعكاس او الترند نهاية الى ينتظر ان اراد

 يف الحالية القمة من 180 الزاوية يه حيث 0.9550 النقطة الى او يالزمن ميعادها الى الصفقة

 ي .الدايل فريم على الهابطة الدورة
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 المستعان وهللا التوفيق هللا نسأل

================= 

 من كثير لالسف ولكن يعلمها والكل جميعا نعرفها ان يجب جدا مهمة معلومة هناك الكرام ياخوان

 من اكبر لنسبة السماح يمكن وال% 5 تقريبا هفي الرابحين نسبة الكرام ياخوان السوق هذا يكابر

 العالم فى البنوك واعتى بها ونعترف نقر ان يجب مسلمة بل معلومة ليست ههذ بالربح المتداولين

 السوق تحرك لو ماذا قلب ظهر عن ويحفظها يعلمها الكل المنتشرة التحليل انواع وجميع تخسر ايضا

 الكالم هذا وطبعا المبتدئين وهم اال% 5 والخاسرين% 95 الرابحين اصبح ؟ التحاليل ههذ هاتجا فى

 سرا اخفيكم ال بل حاليا الموجودة عن تختلف طرق نجد ان علينا اذا يحدث ان يمكن وال صحيح غير

 عكسهم ادخل يلك هاتجا يا يف الناس من عدد اكبر بها اعرف طريقة اجد يلك اكثير تكفع انى

 تابع من ان واعتقد ابحث ومازلت يصفقاتي ف يهدف تكون يلك الكثيرة االستوبات اماكن عن وابحث

 فيها ووجد مألوفة غير جديدة طرق وجد الهندسية واالشكال ياواالز وشرح الموضوع هذا معنا

 . هللا من توفيق



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 123صفحة )                                                  حمادة سالم             – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 الحركة وجاءت اخبار سمعنا طالما الكريم ياخ. .  االخبار عن هوكالم قاسم ياخ لمشاركة بالنسبة

 الى اليورو وان ناليونا وافالس يبواالور االتحاد انهيار عن سمعنا وطالما تماما االخبار عكس

 وبالنسبة الدوالر من اقل الى هان الجميع توقع بعدما 1.42 عند هوجدنا البصر لمح فى ولكننا الهاوية

 ترند وجدنا كثيرا ياسمحل ولكن المحللين اخواننا لجميع واحترام تقدير كل اكن فانا يالفن التحليل الى

 تتحطم سعرية قنوات وجدنا وكثيرا الكسر مع الغالبية دخول بعد هاتجاه مايكمل سرعان ولكن يكسر

 اعرف يان لك قلت ان يتصدقن لن بل مقدمات يا وبدون يالسفل او يالعلو لسقفها احترام اى دون

  RSIالـ  كان اذا اال شراء صفقة يا يدخل وال الدعوم من ويبيع المقاومات من ييشتر االصدقاء احد

 ليس الكالم هذا كل. .  هلةذم نتايج هللا ماشاء هللا وبسم 100ـ ال تحت كان اذا ويبيع 100ـ ال فوق

 ي .تحيات واتقبل. .  فقط مألوفة غير طرق اجد ان احاول بل السوق هذا اسرار املك يان همعنا

==================== 

   maged88 بواسطة كتبت مشاركة

 زمن وهو العوامل أهم أحد تحديد في الدقة بهذه وبقوة العديد نظر لفتّ  بالفعل أنك الكريم أخي أعتقد

 الموضوع هذا سيبقى أم فعال إلخوانك لديك بما ستجود هل ولكن اتجاهها عن النظر بغض الحركة

 هذا في اعمل انني لك واقسم ، أحد ينالها وال العصا تمد وظلت الجزرة أظهرت غيره مئاتال مثل

 لو بالك فما فقط المال رأس وإدارة النفس ضبط بفضل وذلك مكاسب وأحقق التقليدية بالطرق السوق

 . خيرا هللا وجزاك إليها الزمن إضافة تم

 فئة من انك سعيد وانا ربحك عليك يديم ان هللا اسأل. .  هباء يذهب لم يتعب ان العالمين رب هلل الحمد

 يا ادير ال يان يعرفون ياخ يا فالجميع هذا والجزرة العصا موضوع بخصوص اما الرابحين% 5ـ ال

 . الفوركس من اتربح انا حتى وال الموضوع لهذا اساسا وقت يعند وليس حسابات

 اسرار يملك من هناك ان واحد يءش يف تكمن المشكلة. .  غاية وليست هواية يعند فالفوركس

 الكرام ياخوان ناديت وطالما المفقودة الحلقات بعض هلدي يبقى ولكن هاخوان لىع بها ويبخل بالفعل

 عليهم تسيطر الذات وحب االنانية مازالت لالسف ولكن الموضوع هذا بدايات يف معنا يشاركوا ان
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 هذا فى وضعت واالدوات والطرق المعلومات من وكم يختفون ثم ماينقصهم لياخذوا فقط ويدخلوا

 . هذا تقبل هل عليك فباهلل جيدا الدرس وتعلمتي ه كما المشكلة بقيت ايضا ولكن الموضوع

================= 

 

 الستاذ حمادة سالما مشاركة الى ثانيالجزء التم بعون هللا تعالى 

 في الموضوع في منتدى المتداول العربي(  1798 # )مشاركة

============ 

 دعوة لنا بظهر الغيب تكفي . . وشكرا

 

============================================ 

 تنويه

وع كشف االسرار هنا بل هناك شرح للتحليل الفلكي الذي ضلم ينتهي مو

آثرت عدم الخوض في تفاصيله لكونه موضع شبهة ما بين محلل ومحرم 

يرجى زيارة الرابط ولمزيد من المعلومات حول شرعية التحليل الفلكي 

 : التالي واالطالع على موضوع

 التنجيم وعلم الفلك علم بين الفرق تعرف أن تريد هل

http://forum.arabictrader.com/t98956.html 

http://forum.arabictrader.com/t98956.html

